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Zápis ze zasedání Kolegia děkana ze dne 20. 4. 2021 
 
Přítomni prezenčně: dr. Pětová, dr. Vrabec, doc. Seidlová Málková, dr. Holeček, Bc. Šínová, 
                Mgr. Strnad 
Přítomni distančně: doc. Holmerová, dr. Jeníčková, prof. Novotný, Mgr. Tuček, dr. Zika 
                              
Body:  
1. RKR (mimořádný stav, bc. promoce, Cooperacio, rozpočet a rozpis UK 2021, Principy 2022, 
                DSP za vyloučenou dobu studia) 
2. Kulatý stůl k EIZ  
3. Cena Arnošta z Pardubic 
4. Noc vědců 
5. Různé: příští kolegium děkana 
 
1. V pondělí 19. 4. se uskutečnilo zasedání rozšířeného kolegia rektora. RKR navrhuje 
prodloužení mimořádného stavu na UK do 28. 5. Vzhledem k tomu, že již bylo odloženo cca 
110 termínů bakalářských promocí, mohlo by se v Profesním domě v termínu 2. – 18. 8. 
uskutečnit až sedm promocí za den, a to v navýšené kapacitě absolventů. V Zásadách 
programu Cooperatio byly přijaty některé změny navržené fakultami. Zejména se jedná  
o úpravu pravomocí mezi děkany fakult a koordinátory programů. RKR schválilo navržený 
rozpočet a rozpis UK na rok 2021. Principy pro rozdělování příspěvků a dotací na UK v roce 
2022 je možné připomínkovat do 4. 5. Na základě společné výzvy proděkanů pro doktorská 
studia zašle rektor na MŠMT dopis k problematice vyplácení DSP za vyloučenou dobu studia 
(viz zápis 16. 3.).  
2. Ředitelka Ústřední knihovny UK zve děkanku v roli panelistky k účasti na jednání u Kulatého 
stolu na téma Koncepce EIZ (elektronické informační zdroje). Jednání se uskuteční 3. 5.  



 

 

 

3. Nominaci na Cenu Arnošta z Pardubic pro vynikajícího vyučujícího UK je možné podat na 
RUK  do 31. 5. V této záležitosti budou osloveni vedoucí kateder a garanti SP. 
4. V pátek 24. 9. se uskuteční Noc vědců. Informační schůzka s pracovníky rektorátu proběhne 
v úterý 27. 4. od 15.30 hod. Za fakultu se schůzky zúčastní vedoucí oddělení VaV. 
5. Příští kolegium děkana se uskuteční 27. 4. 
 
 
Zapsal: Karel Strnad  


