
 
 

 

 

Praha 10. 3. 2020 

č. j.: UKFHS/100034/2020 

 

Zápis z kolegia děkana ze dne 10. 3. 2020 

Přítomni: Dr. Pětová, doc. Holmerová, Dr. Marek, Dr. Zika, doc. Pinc, Mgr. Tuček, Dr. Jeníčková, 

        prof. doc. Benyovszky, prof. Sokol, doc. Seidlová Málková, Bc. Šínová, Dr. Vrabec,  

        Mgr. Strnad 

Omluven: Dr. Holeček 

Host: Bc. Říhová 

 

Body: 

1. Koronavirus na UK (dosud není) 

2. SVV 

3. AS FHS (Progres, převod mezi fondy) 

4. Rozpočet 2020 

5. Trvale udržitelný rozvoj 

6. Návrh na čestný doktorát 

7. Stipendijní řád 

 8. Různé: nový proděkan, reorganizace, udržitelný rozvoj  

 

1. Ve shodě s usnesením Ministerstva zdravotnictví č. MZDR 10676/2020–1/MIN/KAN, se 

rozhodnutím rektora s účinností od úterý 10. 3. od 18:00 hodin ruší veškerá slavnostní 

shromáždění na UK a veškerá další shromáždění s předpokládanou účastí nad sto osob. 

S účinností od středy 11. 3. se zakazuje osobní přítomnost studentů a účastníků kurzů na 

výuce. Krizový štáb UK situaci s koronavirovou nákazou, která se do této chvíle na UK 

neprokázala ani v jednom případě, nadále sleduje a průběžně vyhodnocuje.  

2. Fakulta obdržela z RUK rozhodnutí o přidělení dotace na projekty SVV. Na pět projektů byla 

uvolněna částka 3 263 938 Kč při tomto rozdělení (hl. řešitel, název, částka): Marie Dohnalová, 

Sociální inovace, sociální práce a marginalizované skupiny, 484 772 Kč; Lucie Storchová, 



 
 

 

 

Sociálně antropologický výzkum, 690 279 Kč; Pavel Mücke, Historicko-antropologický výzkum, 

459 879 Kč; Jaroslav Novotný, Aktuální otázky filosofie, 999 928 Kč; Martin Švantner, Výzkum 

kognice, jazyka a poznávacích procesů, 629 079 Kč. 

3.  Ve čtvrtek 5. 3. vyjádřil AS FHS souhlas návrhem na rozdělení finančních prostředků pro 

jednotlivé programy Progres. AS FHS také souhlasil s převodem částky 8 500 000 Kč z FRIM 

do FPP. Tento převod umožní fakultě uhradit univerzitě první splátku loni na podzim 

poskytnuté půjčky. 

4. Podle předběžného rozpisu zaslaného z rektorátu, poroste v části rozepisovaného 

příspěvku na vzdělávací činnost a dotace na podporu vědy rozpočet fakulty meziročně o 

3 948 839 Kč. 

5. Jako podklad pro přípravu univerzitní strategie v oblasti trvale udržitelného rozvoje, zašle 

každá fakulta do 30. 3. na RUK krátké shrnutí, jak se tato problematika odráží v oblasti 

výzkumu a vývoje a jaké kroky byly v posledních pěti letech realizovány v úsporách energií a 

při obnově a výstavbě budov. 

6. Doc. Holmerová předložila kolegiu návrh, aby FHS nominovala prof. MUDr. Ladislava 

Volicera, Ph.D., na udělení čestného doktorátu. Návrh zdůvodnila doc. Holmerová kromě 

jiného tím, že Prof. Volicer je významnou osobností v oblasti sociální medicíny, zdravotních 

věd, a to se zaměřením na problematiku demence. V současné době je profesorem Univerzity 

Jižní Florida v Tampě, hostujícím profesorem na 3. lékařské fakultě Univerzity Karlovy a na 

Univerzitě v Západní Sydney. Případnou nominaci FHS na UK podpoří 2. LF, 3. LF Plzeň, LF 

Hradec Králové a FTVS. Kolegium vyjádřilo s nominací předběžný souhlas a vyžádalo si bližší 

informace v písemné podobě. 

7. Za účasti Sáry Říhové kolegium projednalo a zapracovalo připomínky k připravovanému 

znění nového stipendijního řádu. 

8. S platností od 1. 3. jmenovala děkanka prof. Karla Novotného proděkanem pro habilitační a 

jmenovací řízení. Děkanka a jí ustavená pracovní skupina pokračují v jednáních o změnách 

v organizační struktuře fakulty.  

 

 



 
 

 

 

Zapsal: Karel Strnad  


