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Zápis z kolegia děkana ze dne 11. 2. 2020 

 

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

        Dr. Jeníčková, doc. Seidlová Málková, Dr. Vrabec, Mgr. Strnad, Bc. Šínová 

Omluveni: doc. Benyovszky, prof. Sokol, doc. Pinc 

 

Body: 

1. RKR (rozpočet, studentské evaluace, Cena M. Petruska) 

2. Jednání AS FHS 

3. Doktorandská stipendia 

4. Různé: reorganizace, počty studijních programů, Noc vědců 

 

1. Rozpočet univerzity na rok 2020 vzroste v části příspěvku a dotace na koncepční rozvoj 

oproti roku 2019 cca o 450 mil. Kč (příspěvek 170 mil. Kč, DKR 280 mil. Kč). V souladu se 

schválenou změnou „Principů rozdělování příspěvků a dotací na UK pro rok 2020“ (viz zápis 

14. 1.) bude polovina této částky použita na tvorbu celouniverzitního zdroje pro podporu 

investiční výstavby. 

 Studentské evaluace by se měly na UK uskutečňovat prostřednictví standardizovaných 

elektronických dotazníků. Fakulta bude s rektorátem spolupracovat prostřednictvím 

kontaktní osoby. 

 Do čtvrtka 29. 2. lze posílat na rektorát nominace na Cenu Miroslava Petruska za prezentaci 

Univerzity Karlovy. 

2. Ve čtvrtek 6. 2. byl na zasedání AS FHS zvolen předseda AS (Jakub Marek) a dva 

místopředsedové (za studentskou část AS Felix Geisler, za učitelskou část AS Hedvika 

Novotná). 



 
 

 

 

 K 1. 3. jmenuje děkanka prof. Karla Novotného proděkanem pro habilitační a jmenovací 

řízení.  

 Děkanka informovala členy AS o průběhu stavebních prací a splácení dluhu, který aktuálně 

činí 155 mil. Kč (viz zápisy 29. 10. 2019 a 19. 11. 2019). Podle splátkového kalendáře, který 

byla fakulta nucena akceptovat jako podmínku AS UK, aby byla půjčka vůbec poskytnuta, musí 

FHS v roce 2020 splatit 32 mil. Kč (7 mil. Kč do konce února, 25 mil. Kč do konce března). Když 

o této skutečnosti loni na podzim děkanka informovala AS, vzbudilo to mezi členy AS veliké 

vzrušení a obavy. Nyní, když AS informovala o tom, že fakulta je připravena tuto splátku 

uhradit, aniž by fakulta musela přistoupit k výraznějším rozpočtovým omezením, např. 

v oblasti mzdových nákladů, přijal AS tuto informaci jako naprostou samozřejmost. 

3. MŠMT plánuje podstatné změny ve způsobu financování doktorandských stipendií. Materiál, 

se kterým fakulty nebyly seznámeny, byl v této fázi připomínkován pouze pracovníky 

rektorátu. 

4. Schůzka pracovní skupiny ke změnám organizační struktury se za účasti děkanky uskuteční 

v pátek 14. 2. od 15 hodin v její pracovně. Na podzim proběhne vnitřní audit UK zaměřený na 

počty realizovaných studijních programů. V pátek 25. 9. se uskuteční Noc vědců. 

 

 

   

Zapsal: Karel Strnad  


