
 
 

 

 

Praha 19. 5. 2020 

č. j.: UKFHS/180882/2020 

 

Zápis z kolegia děkana ze dne 19. 5. 2020 

 

Přítomni: Dr. Pětová, Dr. Holeček, Dr. Zika, doc. Pinc, prof. Sokol, Mgr. Tuček, Dr. Jeníčková, 

        doc. Seidlová Málková, Dr. Vrabec, prof. Novotný, Mgr. Strnad 

Omluveni: doc. Benyovszky, doc. Holmerová, Dr. Marek, Bc. Šínová 

 

Body: 

1. Reorganizace 

2. Nástroje distančního vzdělávání 

3. VaV (Progres, post-doc pobyty) 

4. Jednání AS FHS 

5. Různé: promoce  

 

1. V jinonické aule se v úterý 26. 5. od 15 hodin uskuteční setkání děkanky s učitelskou částí 

akademické obce. Hlavním tématem bude organizační reforma fakulty. 

2. Pro potřeby distančního vzdělávání je třeba využívat ty elektronické nástroje, které 

technicky podporuje rektorát. Zejména vzhledem k povinnostem souvisejícím s ochranou 

osobních údajů a kybernetickou bezpečností jsou to MOODLE, Turnitin, MICROSOFT TEAMS a 

ADOBE CONNECT. Pod vedením Tomáše Holečka se v září v nové budově uskuteční školení 

zaměřené na užívání nástrojů distančního vzdělávání. 

3. Vzhledem k současné situaci je třeba na nejbližších jednáních Rad programů Progres 

aktualizovat předpokládané čerpání finančních prostředků, a to zejména pokud jde o cestovné 

a pořádání konferencí.  

V programech Q20 a Q22 budou projednány personální změny na místech koordinátorů těchto 

programů. 



 
 

 

 

V rámci mobility vědecko-výzkumných pracovníků vyhlásil prorektor UK pro zahraniční 

vztahy a mobilitu VIII. výzvu Fondu post-doc pobytů. Jeho prostřednictvím je možné 

financovat pobyty kvalitních zahraničních výzkumníků (absolventů Ph.D. studia) ze 

zahraničních univerzit, kteří se stanou řešiteli stanovených vědeckých projektů na Vašich 

pracovištích, a to po dobu maximálně dvou let. Předpokládaný datum nástupu vybraných 

uchazečů programu je 1. 1. 2021. Za FHS mohou být nominována dvě vědecká témata. Projekty 

je třeba podat na odd. VaV nejpozději do 1. 6. 2020. 

4. Ve čtvrtek 14. 5. AS FHS schválil nové znění Pravidel pro přiznávání stipendií na FHS UK. 

Dále senát schválil rozpočet fakulty na rok 2020 ve výši 205 167 494 Kč; rozpočet byl schválen 

jako vyrovnaný.  

Příští jednání AS FHS se uskuteční 11. 6. Na programu bude kromě jiného projednání nového 

Organizačního řádu fakulty a Organizačního řádu děkanátu. 

5. Odložené dubnové a květnové promoce se pravděpodobně uskuteční v červenci a v srpnu. 

 

 

 

 

 

Zapsal: Karel Strnad  


