
 

 

 

Praha 21. 6. 2022 

  č. j.: UKFHS/365542/2022 

 

Zápis z kolegia děkana ze dne 21. 6. 2022 

 

Přítomni: dr. Pětová, doc. Holmerová, dr. Holeček, dr. Vrabec, dr. Tuček,  

              dr. Jeníčková, Mgr. Strnad 

Přítomni distančně: prof. Novotný, doc. Seidlová Málková 

Omluveni: Mgr. Černíková, dr. Zika 

 

Body: 

1. RKR (problematika měkkých cílů, hodnocení SP, Principy 2023, seznam hodnotitelů NAÚ) 

2. Zasedání EK AS UK 

3. Opatření děkana k hodnocení akademických a vědeckých pracovníků  

4. Přijímací řízení do DSP 

5. Různé: kolegium, novela zákona o VŠ, Zahradní slavnost UK 

 

1. V pondělí 20. 6. se od 9 hodin uskutečnilo rozšířené kolegium rektorky. V souvislosti 

s aktuální bezpečnostní v Evropě začala univerzita řešit bezpečnostní problematiku měkkých 

cílů. První návštěva bezpečnostního experta proběhla na FHS 20. 6. Fakulty obdrží z RUK 

harmonogram hodnocení studijních programů. Podle modelů vycházejících z návrhu Principů 

pro rozdělování příspěvků a dotací na UK v roce 2023, očekává univerzita  pokles jak 

v příspěvku, tak v dotaci na vědu. Podle modelu by pro fakultu mohl být pokles příspěvku 

přibližně o 810 tis. Kč a dotace na vědu může klesnout o 2 432 tis. Kč. Některým hodnotitelům 

končí funkční období v roce 2023. Nominovat lze jak stávající hodnotitele, tak nové osoby. 

Nominace je třeba zaslat NAÚ do 16. 9. souhrnně za celou UK. 

2. V úterý 21. 6. bude od 16 hodin jednat Ekonomická komise AS UK. Kromě jiného projedná 

žádosti o podporu z fondu „Mikuláš“. Fakulta žádá o úpravu splátkového kalendáře půjčky 

poskytnuté v roce 2019. Jednání se zúčastní paní děkanka a tajemník. 

3. Do 30. 6. musí vyjít OD k hodnocení akademických a vědeckých pracovníků. 

4. Do všech doktorských studijních programů bylo přijato 41 uchazečů. 

5. Příští kolegium děkana se uskuteční v září. Připomínky k návrhu novely zákona o VŠ je třeba 

zaslat na rektorát do 30. 6. Ve středu 29. 6. se od 18 hodin ve Valdštejnské zahradě Senátu 

Parlamentu ČR uskuteční Zahradní slavnost UK. 

Zapsal: Karel Strnad  


