
 
 

 

 

Praha 10. 11. 2020 

č. j.: UKFHS/446903/2020 

 

Zápis z kolegia děkana ze dne 10. 11. 2020 

 

Přítomni prezenčně:  dr. Pětová, dr. Vrabec, Bc. Šínová, Mgr. Strnad 

Přítomni distančně:  doc. Seidlová Málková, dr. Holeček, dr. Jeníčková, prof. Novotný, dr. Zika, 

    doc. Holmerová, Mgr. Tuček 

 

Body: 

1. RKR  (Dlouhodobý – strategický záměr UK, mimořádný stav na UK, promoce, počty přijatých 

   a zapsaných studentů, kariérní hodnocení AP a VP, IP 2021) 

2. Webinář k distančnímu zkoušení, prezenční zkoušení 

3. Termíny výběrových řízení na místa vedoucích kateder a uchazeči 

4. Stipendium za vynikající studijní výsledky (prospěchové stipendium) 

5. Různé: Oborová rada DSP Aplikovaná etika 

 

1. V pondělí 9. 11. se uskutečnilo zasedání rozšířeného kolegia rektora.  

Připomínky k nově připravovanému Dlouhodobému – strategickému záměru UK na roky 2021 

– 2025 je možné zasílat na RUK do pondělí 16. 11. V souvislosti s nouzovým stavem bylo 

s účinností od čtvrtka 5. 11. vydáno Opatření rektora č. 46/2020 – Vyhlášení mimořádného 

stavu na Univerzitě Karlově. V souladu s tímto OR musí každá fakulta jmenovat kontaktní 

osobu pro jednání s ústředním krizovým štábem. Vzhledem k aktuálnímu vývoji koronavirové 

nákazy, byly až do konce letošního roku zrušeny všechny promoce. K datu 2. 11. byli do Bc.  

a Mgr. studijních programů uskutečňovaných na UK v českém jazyce přijati 17 732 studující 

(loni 17 365), zapsáni byli 13 693 (13 190), na FHS bylo přijato 1 195 (1 194) studujících, 

zapsáno bylo 1 176 (1 191), což je meziroční pokles o 1,3 %; za celou UK nárůst 3,8 %. Do Ph.D. 

studijních programů uskutečňovaných v českém jazyce bylo na UK přijato 927 studujících  

(1 192), zapsáno 917 (1 131), na FHS byli přijati 33 (55) studující, zapsán 31 (49), což je 



 
 

 

 

meziroční pokles o 36,7 %; za celou UK pokles o 18,9 %. Do všech typů studijních programů 

uskutečňovaných na UK v cizích jazycích bylo přijato 1 990 studujících (1 213), zapsáni byli 

1 372 studující (1 103), na FHS byli přijati 74 (51) studující, zapsáno bylo 57 (69), což je 

meziroční pokles o 17,4 %; za celou UK nárůst o 24,4 %.  Rámcové principy kariérního rozvoje 

a hodnocení akademických a vědeckých pracovníků mají být na celé UK zavedeny od roku 

2022. Cílem je poskytování zpětné vazby a zlepšování výkonu jednotlivců a celé organizace. 

Přijetí Rámcových principů je součástí projektu HR Award, v němž se univerzita zavázala 

k většímu důrazu na strategické řízení lidských zdrojů. Pro rok 2021 byl pro Institucionální 

plán UK vyčleněn orientační limit ve výši 229 114 000 Kč. Fakulta by měla z této částky získat 

3 050 600 Kč. 

2. Na čtvrtek 26. 11. zorganizoval RUK webinář k distančnímu zkoušení. Za fakultu se zúčastní 

proděkanka pro doktorské studium Jana Jeníčková a proděkan pro přijímací řízení 

v pregraduálním studiu Tomáš Holeček. 

Do celkového počtu deseti osob je stále možné konat zkoušky prezenčně. 

3. Termíny výběrových řízení na místa vedoucích kateder: pátek 13. 11. od 10:00 – katedra 

jazyků a literatury (uchazečka Mgr. Marie Novotná, Ph.D.), od 11:00 – katedra teorie umění  

a tvorby (uchazeč Mgr. Aleš Svoboda); středa 18. 11. od 13.00 a od 14.00 – katedra historických 

věd (uchazeči prof. PhDr. Zdeněk Nešpor, Ph.D., doc. Mgr. Pavel Himl, Dr. phil.), od 15:00 – 

katedra sociální a kulturní antropologie (uchazečka Mgr. Hedvika Novotná, Ph.D.); od 16:00 – 

katedra filosofie (uchazeč Mgr. Jakub Marek, Ph.D.); pátek 20. 11. od 10:00 – katedra 

psychologie a věd o životě (uchazečka doc. Mgr. Jitka Lindová, Ph.D.), od 11:00 – katedra 

sociologie (uchazeč Mgr. Ondřej Špaček, Ph.D.).  Na místo vedoucího katedry organizačních 

studií nebyla do neděle 8. 11. podána žádná přihláška. Výběrové řízení bude vypsáno znovu. 

4. Stipendium za vynikající studijní výsledky (prospěchové stipendium) se podle Stipendijního 

řádu UK přiznává nejméně 10 % studentů fakulty (čl. 4 odst. 2), a to v rozmezí 10 000 Kč – 

50 000 Kč (čl. 4, odst. 3). Stipendium ve výši 10 000 Kč bude vyplaceno 168 studujícím. 

5. Děkanka se zúčastní nejbližšího zasedání Oborové rady DSP Aplikovaná etika. 

 

Zapsal: Karel Strnad   


