
 

 

 

Praha 16. 3. 2021 

  č. j.: UKFHS/109591/2021 

 

Zápis ze zasedání Kolegia děkana ze dne 16. 3. 2021 

 

Přítomni prezenčně: dr. Pětová, doc. Seidlová Málková, Bc. Šínová, dr. Zika, dr. Vrabec,  

                Mgr. Strnad 

Přítomni distančně: Mgr. Tuček, doc. Holmerová, dr. Holeček, dr. Jeníčková, prof. Novotný 

                                        

Body: 

1. Nouzový stav 

2. Doktorská stipendia 

3. Zasedání AS UK 

4. VaV (Program START, GA UK, soutěž monografií) 

5. Různé: příští kolegium děkana 

 

1. Od středy 10. 3. je všem zaměstnancům univerzity rektorem nařízena práce z domova, 

výjimky udělují děkani. Od středy 17. 3. smějí být v budovách UK jen zaměstnanci univerzity 

s negativním testem na COVID-19, který není starší než sedm dní (zápis 9. 3.). Dnes od 12 

hodin se mohou pracovníci fakulty, kterým byla udělena výjimka z práce z domova, nechat 

otestovat v univerzitou zřízené mobilní laboratoři. Toto testování by mělo být po dobu 

platnosti současných nařízení umožněno každý týden. Univerzita nakoupila 50 tis. kusů 

respirátorů. V příštím týdnu by měla každá fakulta dostat až 1 500 respirátorů.  

2. Proděkanka pro doktorská studia dr. Jeníčková upozornila na hrozící závažný problém při 

vyplácení doktorandských stipendií. Podle zákona č. 188/2020 Sb. se období od 1. 3. 2020 do 

31. 8. 2020 považuje za „dobu narušeného studia“, která se nezapočítává do maximální doby 

studia. Vyplácení stipendií se tak prodlužuje o šest měsíců, a to po celou dobu řádné doby 

studia. MŠMT však počítá s úhradou z vlastních zdrojů jen pro dobu výslovně uvedenou  

v zákoně. Pokud by tento ministerský počin musely hradit vysoké školy příští tři roky 

z vlastních zdrojů, fakultu by to podle kvalifikovaného odhadu stálo cca 7 mil. Kč (za celou 



 

 

 

univerzitu je odhad přes 177 mil. Kč). Tuto částku by při současném vývoji příjmů bylo možné 

hradit ze stipendijního fondu v nejlepším případě jen částečně. Fakulta by tedy musela tento 

nárok platit z příspěvku na vzdělávací činnost, což by mělo významné rozpočtové důsledky. 

Děkanka bude o tomto problému jednat jak s kvestorem, tak s rektorem. 

3. V pátek se uskutečnilo pravidelné zasedání AS UK. Senát kromě jiného projednal a schválil 

novelu Jednacího řádu Vědecké rady FHS UK. 

4. V rámci vnitrouniverzitní soutěže programu START, kterého se jako řešitelé mohou účastnit 

doktorandi, podala fakulta čtrnáct projektů, z nich bylo pět úspěšných. Některé fakulty však 

zpochybňují užitou metodiku hodnocení, kterou se cítí být zásadně poškozeny. Z více než sto 

sedmdesáti neúspěšných žadatelů jich třicet podalo odvolání. 

Ze šestnácti podaných projektů do vnitrouniverzitní soutěže GA UK bylo osm úspěšných. 

Podle sdělení univerzitního odboru pro vědu a výzkum v tomto roce MŠMT již neposkytne 

finanční prostředky na Soutěž vysoce kvalitních monografií na UK. Tato soutěž na podporu 

vědy se na univerzitě realizovala od roku 2010. 

5. Příští kolegium děkana se uskuteční v úterý 23. 3. 

 

 

Zapsal: Karel Strnad  


