
 
 

 

 

Praha 6. 10. 2020 

č. j.: UKFHS/405658/2020 

 

Zápis z rozšířeného kolegia děkana ze dne 6. 10. 2020 

 

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

       doc. Holmerová, Bc. Šínová, doc. Seidlová Málková, dr. Vrabec, Mgr. Strnad 

Omluveni: prof. Sokol, prof. Novotný, dr. Holeček  

 

Body: 

1. RKR (SZ UK 2022 – 2025, novela Statutu UK a Stipendijního řádu UK, dovolená lektorů, EIS) 

2. Počty zapsaných studentů 

3. Vnitřní předpisy 

4. Volby do AS 

5. Nová organizační struktura fakulty 

6. Vnitřní hodnocení tvůrčí činnosti  

7. Víza pro zahraniční studenty 

8. Různé: náhrada za veletrh Gaudeamus 

 

1. V úterý 29. 9. se od 10 hodin uskutečnilo jednání rozšířeného kolegia rektora. 9. 11. projedná 

KR návrh SZ UK, následně bude dokument předložen fakultám k projednání u kulatých stolů 

ve dnech 20. – 24. 11. Do 9. 10. je možné předkládat připomínky k návrhům novely Statutu UK 

a novely Stipendijního řádu UK. V návaznosti na OR 15/2020 budou mít lektoři, kteří nejsou 

akademickými pracovníky podle zákona o vysokých školách, nárok na osm týdnů dovolené. 

UK se od roku 2017 opakovaně snaží vysoutěžit jednotný ekonomický informační systém. 

V pořadí již čtvrté zadávací řízení bude zahájeno v polovině prosince. 

2. Do prvních ročníků všech stupňů studia se zapsalo 1 227 uchazečů (loni 1 229), z toho 874 

do bakalářského studia (695 prezenční forma a 179 distanční forma), 311 do magisterského 

studia a 41 do doktorského studia. 



 
 

 

 

3. Novelizace Statutu FHS UK a Pravidla pro organizaci studia na FHS UK byly dne 25. 9. 

schváleny AS UK per rollam s výhradou legislativně technických oprav s účinností od 1. 10. 

2020. Pravidla pro přiznávání stipendií na FHS UK nebyla schválena Legislativní komisí AS UK. 

V předpisu byly provedeny úpravy požadované komisí a dokument byl znovu schválen AS FHS 

UK dne 24. 9. 2020. Předpis bude během října znovu zaslán ke schválení na AS UK. 

4. Volby do AS FHS UK se uskuteční 24. 11. – 27. 11. Akademická obec bude volit ⅓ senátorů 

v učitelské části senátu a ½ ve studentské části senátu. Z dalšího jednání se dr. Marek omluvil. 

5. S platností od 1. 10. zanikla původní akademická pracoviště (moduly a katedry) a Opatřením 

děkana č. 15/2020 Organizační řád Fakulty humanitních studii Univerzity Karlovy vzniklo osm 

nových kateder. Na přechodnou dobu (cca dva měsíce) vedou katedry pověření pracovníci. 

Nová pracoviště:  

Katedra filosofie – Mgr. Jaroslav Novotný, Ph.D., 

Katedra historických věd – prof. PhDr. Zdeněk Nešpor, Ph.D., 

Katedra jazyků a literatury – Mgr. Marie Novotná, Ph.D., 

Katedra organizačních studií – Ing. Inna Čábelková, Ph.D., 

Katedra psychologie a věd o životě – doc. Mgr. Jitka Lindová, Ph.D., 

Katedra sociální a kulturní antropologie – PhDr. Dana Bittnerová, Ph.D., 

Katedra sociologie – PhDr. Tereza Pospíšilová, Ph.D., 

Katedra teorie umění a tvorby – Mgr. Aleš Svoboda. 

Interní výběrová řízení na obsazení míst vedoucích kateder vyhlásí děkanka v pondělí 12. 10. 

6. V pátek 2. 10. proběhla na RUK další fáze Vnitřního hodnocení tvůrčí činnosti. Hodnotitelé 
kladli značný důraz na interdisciplinaritu. 
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.“ Fakulta dosud tato 
potvrzení nevydává. 
8.  Univerzita uspořádá náhradní akci za veletrh Gaudeamus. Součástí prezentace bude 
video natočené s děkankou. 
 

 

Zapsal: Karel Strnad  


