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  č. j.: UKFHS/187572/2022 

 

 

Zápis z kolegia děkana ze dne 19. 4. 2022 

 

Přítomni prezenčně: dr. Pětová, doc. Holmerová, dr. Holeček, Mgr. Černíková, dr. Vrabec,  

dr. Jeníčková, dr. Tuček, doc. Seidlová Málková, Mgr. Strnad, Bc. Šínová, 

prof. Novotný, dr. Zika 

 

Body: 

1. Setkávání administrativy na úrovni děkanátu 

2. Opatření tajemníka k provozu budovy 

3. Schůze Cooperatio 

4. Upravená verze PPSŘ 

5. Výzva k rozšíření formuláře pro akademické pracovníky, kteří chtějí nabízet přednášky pro 

ukrajinské univerzity 

6. Zápisy do studia v uplynulých letech 

7. Magisterský program Historická sociologie  

8.  Dopis z MŠMT týkající se jednání směrem k obyvatelům Ruska a Běloruska 

9. Návrhy na disciplinární řízení 

10. Komise pro komunikaci a PR UK 

11. Různé 

 

1. Vedoucí oddělení děkanátu mají první pravidelnou schůzku 20.4. Týká se provozu fakulty.  

2. Vzniká opatření tajemníka k provozu budovy.  

3. Schůze Cooperatio ze středy 13. 4.: Účastníci dostanou zápis, metodiku. Vedoucí kateder 

budou sezváni ke schůzce. Budou nabídnuty tři cesty podávání žádostí o finanční podporu. 

Informace budou rozeslány během tohoto týdne. Senátu bude předloženo rozdělání 

prostředků v programu Cooperatio v roce 2022.  

4. Částka v programu PPSŘ byla navýšena o 554 tis. Kč v letošním roce. Každý rok bude 

příspěvek v jiné výši.  

5. Formulář bude rozeslán všem akademikům ke zvážení.  



 

 

 

6. Čísla se nesmí oproti číslům celé UK snižovat. Proti loňskému covidovému roku, kdy čísla 

vzrostla, se čísla sníží o 5-10 %, v tomto rozmezí nehrozí penalizace v podobě snížení 

příspěvku.  

7. Děkanka se sejde s doc. Šubrtem, dr. Špačkem a prof. Havelkou. Projednána by mohla být i 

anglická verze programu.  

8. Je třeba vybrat zástupce za FHS UK. Doc. Holmerová osobu navrhne.  

9. Návrhy na disciplinární řízení týkající se OJAK. Studentům byl rozeslán hromadný mail 

týkající se využívání překladače.  

10. Je třeba nominovat zástupce za FHS UK.  

11. Různé: návštěva rektorky.  

 

Zapsala: Sára Černíková 


