
 

 

 

Praha 4. 1. 2022 
  č. j.: UKFHS/9778/2022 

Zápis z kolegia děkana ze dne 4. 1. 2022 
 
Přítomni prezenčně: dr. Pětová, doc. Seidlová Málková, doc. Holmerová, dr. Holeček, 
    Bc. Šínová, dr. Vrabec, Mgr. Strnad 
Přítomni distančně: prof. Novotný, dr. Zika, dr. Jeníčková, dr. Tuček 
 
Body: 
1. Cooperatio 
2. Přijímací řízení 
3. Letní setkání se studenty 
4. NPO (Národní plán obnovy) – PPSŘ (Program podpory strategického řízení) 
5. Doktorandská stipendia 
6. Různé: Změna Jednacího řádu AS UK, Asociace U3V, pověřenec pro institucionální odolnost 
 
1. Ve středu 19. 1. nebo v pátek 21. 1. se uskuteční další schůzka děkanky, proděkanky pro 
vědu a výzkum a tajemníka s vedoucími kateder, garanty SP a členy rad vědních oblastí, aby 
pokračovali v projednávání principů rozdělování finančních prostředků v programu 
Cooperatio. 
2. V sobotu 21. 5. a v neděli 22. 5. se na fakultě uskuteční přijímací řízení do bakalářského 
studia. 
3. Letní setkání se studenty prvního ročníku, které v minulých letech pořádali studenti vyšších 
ročníků, tentokrát uspořádá fakulta, zřejmě začátkem září.  
4. MŠMT zveřejnilo dokument Výzva k předkládání návrhu projektů v rámci NPO pro oblast 
vysokých škol pro roky 2022 – 2024. Výzva obsahuje několik specifických cílů; fakulta plánuje 
zapojení v oblastech Specifický cíl A1: Digitalizace vzdělávací činnosti a studijních agend  
a Specifický cíl A2: Rozvoj v oblasti distanční výuky, online výuky a blended learning. Účast je 
třeba oznámit na RUK do 10. 1., žádost se na MŠMT předkládá jedna za celou univerzitu. 
V souvislosti s touto výzvou je třeba upravit rozpočty projektů PPSŘ, protože ve výzvě NPO 
nesmí docházet ke dvojímu financování jedné položky.    
5. Vzhledem k předpokládanému neúměrnému zatížení stipendijního fondu požádá fakulta 
rektora o plnou úhradu doktorandských stipendií vyplácených za „narušenou dobu studia“ 
nad rámec stipendií hrazených MŠMT (zápisy např. 16. 3. 2021 a 26. 10. 2021). 



 

 

 

6. Ke změně Jednacího řádu AS UK nemá FHS připomínky. Jednání Asociace U3V se ve čtvrtek 
13. 1. za FHS zúčastní proděkan pro pregraduální studium Mgr. Richard Zika, Ph.D., případně 
také proděkanka pro zahraniční styky doc. MUDr. Iva Holmerová, Ph.D. Dne 15. 11. 2021 
nabylo účinnosti Opatření rektora č. 43/2021 Zvyšování institucionální odolnosti Univerzity 
Karlovy. Na fakultách mají děkani do tří měsíců od nabytí účinnosti tohoto OR, tedy do 15. 2. 
2022, určit pověřence institucionální odolnosti.  
 
Zapsal: Karel Strnad  


