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Zápis z kolegia děkana ze dne 19. 3. 2019 

 

Přítomni: Dr. Pětová, doc. Seidlová Málková, doc. Holmerová, prof. Sokol, Dr. Holeček, 

        doc. Benyovszky, Dr. Jeníčková, Dr. Zika, Mgr. Tuček, Dr. Marek, Mgr. Svoboda, 

                   doc. Pinc, Mgr. Strnad    

 

Body: 

1. Setkání učitelské části akademické obce s děkankou 

2. Hodnocení vědy 

3. Přihlášky ke studiu 

4. Rozpočet 

5. Podpora internacionalizace 

6. Různé: návrhy na ceny, RKR,  

 

 

1. V úterý 19. 3. od 16 hodin se v učebně č. 1036 uskuteční setkání děkanky s učitelskou částí 

akademické obce. Tématy setkání budou především změny ve výuce v souvislosti s novými 

akreditacemi studijních programů (od ZS 2019 se bude v některých studijních programech 

vyučovat jak podle starých, tak podle nových akreditací) a způsob hodnocení tvůrčí činnosti 

na UK. Kromě děkanky promluví také proděkan pro pregraduální studium dr. Zika, proděkan 

pro přijímací řízení v pregraduálním studiu dr. Holeček a proděkanka pro vědu a výzkum doc. 

Seidlová Málková. 

2. Pro vnitřní hodnocení tvůrčí (zejména vědecké) činnosti na UK nabývá na významu 

hodnocení podle výkonů jednotlivých vědních oborů oproti dosavadnímu hodnocení výkonu 

jednotlivců. Principy vnitřního hodnocení tvůrčí činnosti na UK jsou o to důležitější, že zatím 

nejsou k dispozici výsledky hodnocení podle celostátní Metodiky 17+. Zdá se ovšem, že jakmile 



 
 

 

 

bude Metodika 17+ plně funkční, stane se vnitřní hodnocení do značné míry duplicitním. 

Základním předpokladem pro hodnocení vědeckých výsledků je správné a včasné vkládání 

výsledků do aplikace OBD v souladu s Opatřením rektora č. 24/2018 Evidence tvůrčí činnosti 

na Univerzitě Karlově. 

3. K 19. 3. byly do všech studijních programů akreditovaných pro výuku v českém jazyce 

podány 1 463 přihlášky (loni ke stejnému datu 1 472).  Z toho je 1 107 přihlášek do 

bakalářského studijního programu SHV a (1 105) a do všech navazujících magisterských 

studijních programů bylo ke stejnému datu podáno 356 přihlášek (367). Do SHV AJ přišlo 143 

(170) a do cizojazyčných variant navazujících magisterských studijních programů přišly 42 

přihlášky (30).  

4. Podle pracovní verze rozpisu příspěvku a dotace vzroste v části příspěvku na vzdělávací 

činnost fakultní rozpočet o 5 630 813 Kč, v dotaci na podporu vědy (Progres) zaznamená 

fakulta pokles o 74 469 Kč na 22 820 337 Kč a podpora SVV bude činit 3 045 000 Kč, tedy o 

248 000 Kč méně než loni. Také příspěvek na údržbu majetku poklesne ze 4 900 278 Kč v roce 

2018 na 4 546 170 Kč v roce 2019. Celkově by měl v části příspěvku na vzdělávací činnost a 

dotace na podporu vědy, což jsou nejvýznamnější složky rozpisu, rozpočet meziročně vzrůst o 

4 954 236 Kč. 

5. Na podporu internacionalizace obdrží fakulta v letošním roce v ukazateli „D“ částku 603 tis. 

Kč. 

6. Žádný z návrhů na ceny (Cena Bedřich Hrozného, Cena Miroslava Petruska, Donatio viz 

zápisy 15. 1. 2019 a 26. 2. 2019) nebyl odbornými komisemi vybrán k udělení ceny. V pondělí 

25. 3. se uskuteční zasedání rozšířeného kolegia rektora. Děkanku na jednání zastoupí 

proděkanka pro zahraniční styky doc. Holmerová. 

  

 

Zapsal: Karel Strnad 


