
 
 

 

 

Praha 3. 11. 2020 

č. j.: UKFHS/446883/2020 

 

Zápis z kolegia děkana ze dne 3. 11. 2020 

 

Přítomni prezenčně: dr. Pětová, dr. Holeček, dr. Vrabec, prof. Novotný, Bc. Šínová, Mgr. Strnad 

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

 

Body: 

1. Distanční výuka a práce z domova 

2. Složení komise výběrového řízení na obsazení míst vedoucích kateder 

3. Volby do AS FHS UK 

4. Hodnocení DSP 

5. Progres II 

6. Různé: e-mailové adresy, příští jednání kolegia 

 

1. Distanční výuku je možné realizovat jak z domova, tak z učeben na fakultě, technicky jsou 

zajištěné obě možnosti. Administrativní pracovníci se budou v přítomnosti na pracovišti a při 

práci z domova střídat tak, aby se pokud možno nesetkávali v jedné kanceláři. 

2. Složení komise výběrového řízení na obsazení míst vedoucích kateder (viz zápis 6. 10.): 

děkanka, proděkanka pro vědu a výzkum, proděkanka pro doktorské studium, proděkan pro 

pregraduální studium a garant bakalářského studijního programu. Přihlášky do výběrového 

řízení je možné podávat do neděle 8. 11. 

3. Volby do AS FHS UK se uskuteční v termínu 24. 11. – 27. 11. Nominace do voleb je možné 

podávat do pondělí 16. 11. do 11:00 hod. 

4. Oddělení doktorských studií zajistilo během října hodnocení všech doktorských studijních 

programů. Tentokrát bylo třeba zorganizovat, aby se oborové rady jednotlivých DSP mohly 

sejít podle svých možností buď prezenčně, nebo hybridně, případně distančně. Hodnoceni byli 

celkem 232 doktorandi takto: A – 158 (68 %), B – 64 (28%), C – 10 (4 %). 



 
 

 

 

5. Institucionální podpora vědy a výzkumu na UK by se podle předloženého základního 

dokumentu měla od roku 2022 (pracovně „Progres II“) organizovat napříč fakultami  

a programy by se měly formovat podle jednotlivých vědních oblastí realizovaných na UK. První 

připomínky k tomuto návrhu je možné posílat na RUK do čtvrtka 5. 11. 

6. Na RUK byla vytvořena podpora pro hromadné zavedení pracovních e-mailových adres, 

kolegium děkana s tímto postupem souhlasí. Příští jednání kolegia se uskuteční v úterý 10. 11. 

 

 
 

Zapsal: Karel Strnad  


