
 

 

 

Praha 23. 3. 2021 

  č. j.: UKFHS/117791/2021 

 

Zápis ze zasedání Kolegia děkana ze dne 23. 3. 2021 

 

Přítomni prezenčně: dr. Pětová, dr. Jeníčková, Bc. Šínová, dr. Vrabec, Mgr. Strnad 

Přítomni distančně: Mgr. Tuček, doc. Holmerová, dr. Holeček, dr. Zika, doc. Seidlová Málková, 

              prof. Novotný 

                                      

Body: 

1. Nouzový stav 

2. Doktorská stipendia 

3. Stipendijní fond 

4. Studijní agenda (přijímací řízení, převody mezi studijními programy, GDPR) 

5. Cooperatio 

6. Různé: Erasmus, harmonogram AR, příští kolegium děkana 

 

1. Od středy 17. 3. mají do budovy povolený vstup pouze zaměstnanci s výjimkou udělenou od 

děkanky. Do budovy lze vstupovat pouze hlavním vchodem a zaměstnanec musí na recepci 

předložit potvrzení o absolvování testu na přítomnost AG SARS-CoV-2 s negativním 

výsledkem. Test nesmí být starší než sedm dní. 

2. Kolegium rektora jednalo o hrozícím problému při vyplácení doktorských stipendií 

v souvislosti s „narušenou dobou studia“ (zápis 16. 3.). Tato záležitost bude také na programu 

jednání rozšířeného kolegia rektora, které se uskuteční v pondělí 19. 4. 

3. Dlouhodobá omezení ve výuce mohou při studiu některých studijních programů vést 

k nezaviněnému prodlužování studia. Univerzita proto umožňuje fakultám poskytnout úlevu 

na poplatku za delší studium. Ovšem i bez nových úlev se za první dva měsíce meziročně snížil 

příjem fakulty do stipendijního fondu o více než jeden milion korun. Je nezbytné omezit počet 

osob, které mohou vyplácet stipendia a přijmout další opatření, která povedou k úsporám při 

čerpání stipendijního fondu. 



 

 

 

4. V úterý 16. 3. jednala prorektorka pro studijní záležitosti prof. Králíčková se studijními 

proděkany. Na různé podoby letošních maturit se bude pohlížet jako na standardní maturity 

z předchozích let. Převody studentů ze studijních programů, kterým budou končit akreditační 

oprávnění, do nově akreditovaných studijních programů, se formálně uskuteční 

prostřednictvím přijímacího řízení. Nejvíce takových přijímacích řízení bude třeba uskutečnit 

v doktorských studijních programech. Vzhledem k nutnosti distanční výuky se v současné 

době shromažďují údaje a nahrávají záznamy, které bude třeba po skončení nouzového stavu 

zlikvidovat v souladu s požadavky GDPR.  

5. Do čtvrtka 1. 4. je třeba zaslat na RUK připomínky k návrhu Zásad programu Cooperatio. 

Následně bude návrh Zásad projednán kolegiem rektora a 19. 4. je projedná rozšířené 

kolegium rektora. Po projednání v AS UK a VR UK vstoupí Zásady začátkem května v účinnost.  

6. Na zahraničním oddělení v současné době posuzují cca čtyřicet žádostí o zahraniční studijní 

pobyty v programu Erasmus. Harmonogram akademického roku 2020/2021 je třeba doplnit 

o termín pro hodnocení doktorských studijních programů. Příští kolegium děkana se 

uskuteční v úterý 30. 3. 

 

 

 

 

Zapsal: Karel Strnad  


