
 
 

 

 

Praha 8. 9. 2020 

č. j.: UKFHS/390988/2020 

 

Zápis z kolegia děkana ze dne 8. 9. 2020 

 

Přítomni: dr. Pětová, doc. Benyovszky, dr. Holeček, dr. Zika, Mgr. Tuček, dr. Jeníčková,  

                   doc. Seidlová Málková, dr. Vrabec, prof. Novotný, Mgr. Strnad 

Omluveni: prof. Sokol, doc. Pinc, dr. Marek, doc. Holmerová, Bc. Šínová 

Host: Mgr. Tourková 

 

Body: 

1. Slavnostní otevření budovy a 20. výročí vzniku fakulty 

2. Letní jednání AS FHS 

3. Výběrové řízení na místa vedoucích kateder 

4. COVID – doporučení pro fakulty 

5. Setkání koordinátorů programů Progres 

6. IP 2021 a IPPSŘ 2022 – 2025  

7. Víza pro zahraniční studenty 

8. Různé: dokončení stěhování  

 

1. V úterý 15. 9. se od 14 hodin za účasti rektora, prorektorů a zástupců MŠMT uskuteční 

slavnostní otevření fakulty. Součástí akce bude připomenutí 20. výročí založení fakulty. 

2. V pondělí 27. 7. mimořádně zasedal AS FHS, který schválil novelu Pravidel pro organizaci 

studia na FHS UK. V pátek 18. 9. projedná tento předpis a nové znění Statutu FHS UK AS UK.  

3. V nejbližší době vyhlásí děkanka vnitřní výběrové řízení na obsazení míst vedoucích nově 

zřízených kateder. Stálými členy komise pro výběrové řízení budou studijní proděkani, 

proděkanka pro vědu a výzkum, dále v komisi zasednou garanti jednotlivých studijních 

programů. Od října až do rozhodnutí komise a následného jmenování vedoucích povedou 

katedry děkankou pověřené osoby. 



 
 

 

 

4.  „Obecná doporučení pro vedení fakult a součástí:   
- zachovat prezenční výuku dokud nenastanou objektivní důvody (viz dokument FAQ) pro 
přechod na její hybridní či distanční formu;  

- zvážit uskutečňování přednášek s účastí studentů nad 100 (podle zhoršující se situace event. 
nad 50 osob) – přednášky je vhodné dle možností streamovat, nahrávat atd.; klíčové je zajistit 
prezenční výuku v praktických, laboratorních, klinických seminářích apod.;  

- zřídit trvalý „krizový tým“ fakulty, pokud ho fakulta ještě nemá;  

- průběžně aktualizovat informační kanál pro sdílení informací se studenty a zaměstnanci 
(zpravidla jedno místo na webových stránkách fakulty, aby se zabránilo roztříštěnosti 
informací);  

- v co nejvyšší míře využívat možností distančního jednání orgánů fakulty;  

- minimalizovat oběh analogových dokumentů a využívat ESSS pro oběh digitalizovaných 
dokumentů;  

- je-li to možné, je vhodné evidovat osoby, které přicházejí na fakultu (vstup na karty ISIC, 
evidence návštěv apod.);  

- doporučujeme omezit počet osob docházejících do prostor univerzity jen na osoby spjaté  
s výukou a chodem fakulty/součásti, zvážit prezenční pořádání vzdělávacích a dalších akcí, 
kde se předpokládá účast většího počtu osob a které mohou být uspořádány distanční formou, 
nebo v jiném termínu;  

- zvážit zpřísnění hygienických opatření ve vnitřních prostorách fakult (častější úklid, 
dezinfekce, větrání).“  
5. V pátek 25. 9. se uskuteční schůzka koordinátorů programů Progres. Kromě jiného se bude 
jednat o úpravách rozpočtů jednotlivých programů, aby bylo zajištěno účelné čerpání 
prostředků. Změny čerpání jsou vynuceny mimořádnými hygienickými a organizačními 
opatřeními přijatými vládou letos na jaře. 
6. Institucionální plán (IP) bude vyhlášen pouze na rok 2021; celková částka pro FHS činí 
2 926 000 Kč. Od roku 2022 bude IP nahrazen PPSŘ (Program na podporu strategického 
řízení) 2022 – 2025; předpokládaný roční limit pro fakultu činí 2 487 750 Kč. Oproti 
financování IP je tedy třeba počítat s meziročním poklesem o 438 250 Kč. 
7. MV ČR požaduje po VŠ, aby zahraničním studentům přijíždějícím z třetích zemí vystavovaly 
potvrzení, v nichž se kromě jiného zavazují k tomu, že „osobě … zajistí: … 3. návrat zpět do 
země původu v případě ztráty účelu pobytu na území České republiky.“  
8. Ve středu 30. 9. budou odvezeny poslední krabice a bedny používané při stěhování fakulty. 
 

Zapsal: Karel Strnad  


