
 
 

 

 

Praha 2. 6. 2020 

č. j.: UKFHS/232803/2020 

 

Zápis z kolegia děkana ze dne 2. 6. 2020 

 

Přítomni: Dr. Pětová, doc. Holmerová, Dr. Holeček, Dr. Zika, Mgr. Tuček, Dr. Jeníčková,  

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

                      

Omluveni: doc. Pinc, prof. Sokol, doc. Benyovszky, Dr. Marek 

 

Body: 

1. Rozšířené kolegium rektora (program START, Principy … 2021) 

2. Organizační reforma 

3. Jednání AS FHS 

4. Jednání VR FHS 

5. DSP Aplikovaná etika 

6. Vnitřní hodnocení kvality 

7. Přijímací řízení 

8. Různé: promoce, distanční zápis 

 

1. V pondělí 1. 6. se uskutečnilo jednání RKR. Program Start je novým programem na podporu 

vědy na UK, jehož řešiteli se mohou stát studenti doktorských studijních programů na UK. 

Návrh projektu si může podat student doktorského studia na UK ve standardní době studia. 

Dalšími členy řešitelského týmu mohou být také pouze doktorandi. Maximální počet členů 

řešitelského týmu je pět doktorských studentů (včetně hlavního řešitele). Každý projekt musí 

mít kromě řešitelského týmu obsazenou také pozici mentora - odborníka z řad zaměstnanců 

UK, který odborně podporuje tým i jeho výzkum, ale sám není jeho součástí. Program je 

dvouletý, návrhy projektů je možné podávat od 15. 9. 2020 do 30. 10. 2020. 

RKR schválilo Principy rozdělování příspěvků a dotací na UK pro rok 2021.  



 
 

 

 

2. V úterý 26. 5. se od 15 hodin uskutečnilo v aule setkání děkanky a vedení fakulty s učitelskou 

částí akademické obce. V úvodní části sdělila děkanka přítomným základní informace 

k blížícímu se stěhování, dotazy zodpověděl tajemník. Hlavním tématem setkání však byla 

chystaná organizační reforma. Nejvíce kritických připomínek přednesl dr. Pavlík a jeho 

kolegyně z katedry genderových studií. Na dotazy a připomínky odpovídala zejména děkanka, 

na některé připomínky reagovala proděkanka pro vědu a výzkum a studijní proděkani.  

3. Ve čtvrtek 11. 6. AS FHS projedná návrh Organizačního řádu fakulty. Řád sice vyjde jako 

opatření děkana, takže jeho platnost a účinnost není podmíněna schválením senátu, ale senát 

chce být s dokumentem seznámen před tím, než bude schvalovat návrh organizační reformy 

fakulty. 

4. Jednání VR FHS se uskuteční 30. 6. od 14 hodin v Malé aule Karolina. Kromě jiného je na 

programu habilitační řízení s Mgr. Martinem Ritterem, Ph.D., a zahájení procedury k udělení 

mimořádné profesury doc. H. R. Seppovi, Dr. Phil. 

5. Po odchodu prof. Haškovcové do starobního důchodu nemá fakulta garanta doktorského 

studijního programu Aplikovaná etika. Aktuálně je ve výše uvedeném DSP 26 studentů (dva 

v 1. ročníku, čtyři ve 2. ročníku, dva ve 3. ročníku, pět ve 4. ročníku, čtyři v 5. ročníku, čtyři v 6. 

ročníku, dva v 7. ročníku a tři v 8. ročníku). Od roku 2012 do současnosti má obor dvanáct 

absolventů. 

6. V úterý 26. 5. a v pátek 29. 5. se uskutečnila další část vnitřního hodnocení kvality 

v humanitním a společenskovědním panelu. Za fakultu se jednání v humanitním panelu 

zúčastnila doc. Seidlová Málková a ve společenskovědním doc. Skovajsa. 

7. Do bakalářského studia obdržela fakulta 1 860 přihlášek. Přijímacího řízení se formou 

domácí práce zúčastnilo 1 600 uchazečů.  

8. Bakalářské i magisterské promoce se uskuteční ve čtvrtek 10. 9. Zahraničním studentům 

bude umožněn distanční zápis do studia. Je ovšem třeba počítat s problémy v souvislosti 

s vízovou procedurou. 

 

 

Zapsal: Karel Strnad  


