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Zápis z kolegia děkana ze dne 29. 3. 2022 

 

Přítomni prezenčně: dr. Pětová, doc. Holmerová, dr. Holeček, Bc. Šínová, dr. Vrabec,  

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

Přítomen distančně: dr. Zika 

Omluven: prof. Novotný 

 

Body: 

1. Podpora obětem války na Ukrajině 

2. CŽV – 112 Humanitní vzdělanost 

3. Aktualizace Strategického záměru FHS UK 

4. VaV (Cooperatio, GA ČR, SVV, Cena Bedřicha Hrozného) 

5. Různé: VZH FHS UK za rok 2021 

 

1. Univerzita je připravena poskytnout zájemcům o studium na UK řadu úlev, které zohledňují 

jejich současnou složitou situaci. Některé agendy jsou vyřizovány rektorátem, ale mnohé další 

si mohou upravit fakulty podle svých možností a potřeb. Veškeré informace jsou dostupné na 

adrese: Univerzita Karlova pro Ukrajinu / Карлів університет для України - Univerzita 

Karlova (cuni.cz) . 

2. Do kurzu CŽV – 112 Humanitní vzdělanost (zápis 8. 3.) se k dnešnímu dni přihlásili 72 

zájemci. V úterý 5. 4. od 17 hod. se v aule uskuteční setkání účastníků CŽV s děkankou a 

proděkanem pro pregraduální studium. 

3. Aktualizace SZ FHS UK pro rok 2022 projedná na svém nejbližším zasedání ve čtvrtek 31. 3. 

VR FHS UK. Následně bude materiál předložen ke schválení AS FHS UK. 

4. Ve středu 13. 4. se od 16 hod. uskuteční další schůzka děkanky, proděkanky pro vědu  

a výzkum a tajemníka s vedoucími kateder, garanty SP a členy rad vědních oblastí. Na tomto 

setkání už by měly být dohodnuty a odsouhlaseny závazné principy rozdělování finančních 

prostředků v programu Cooperatio. V mimořádném schvalovacím řízení získala fakulta další 

dva projekty v soutěži GA ČR: Kontext, interpretace a komentovaný překlad Ságy o jómských 

Vikinzích, řešitelka Mgr. Marie Novotná, Ph.D.; Ohniskové obrazy: násilí a nelidskost 

v současném umění a mediální kultuře, řešitel Mgr. Ondřej Váša, Ph.D. GA UK schválila rozpočty 

https://cuni.cz/UK-11730.html
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projektů SVV s mírným krácením ve výši cca 3,5 %. Cenu Bedřicha Hrozného za tvůrčí počin 

získal badatelský tým pod vedením prof. Lucie Doležalové za realizaci grantového projektu 

“Tvůrčí opisování“: Sborníky Oldřicha Kříže z Telče. 

5. Tajemník seznámil členy kolegia s obsahem Výroční zprávy o hospodaření fakulty za rok 

2021. Kolegium přijalo informaci bez připomínek. VZH 2021 předloží děkanka ke schválení na 

nejbližším zasedání AS FHS UK.  

 

Zapsal: Karel Strnad  


