
 

 

 

Praha 6. 5. 2021 

č. j.: UKFHS/170897/2021 

 

Zápis ze zasedání Kolegia děkana ze dne 4. 5. 2021 

 

Přítomni prezenčně: dr. Pětová, dr. Vrabec, doc. Seidlová Málková, dr. Holeček, dr. Zika 

                                         prof. Novotný, Bc. Šínová, Mgr. Strnad 

Přítomni distančně: doc. Holmerová, dr. Jeníčková, Mgr. Tuček  

                              

Body:  

1. Mimořádný stav na UK 

2. VR FHS 

3. AS UK – vyhlášení volby kandidáta na rektora UK 

4. Rada pro vnitřní hodnocení 

5. Přihlášky do doktorského studia 

6. Soutěž na obsazování pozic postdoc 

7. Různé: příští jednání kolegia děkana 

 

1. Mimořádný stav na UK byl rektorem prodloužen do 28. 5. Od pondělí 3. 5. se mohou všichni 

akademičtí pracovníci, včetně externistů, registrovat k očkování. Od pondělí 3. 5. je možné 

konat prezenční zkoušky bez omezení počtu studentů, a to při zachování rozestupu minimálně 

1,5 metru. Také je možné konat individuální konzultace a poradenské služby (1 na 1). Od 

pondělí 10. 5. je povolena účast na klinické a praktické výuce a praxe studentů všech ročníků. 

Uchazeči o studium se při příchodu na přijímací řízení prokáží platným negativním antigenním 

testem. Potvrzení ze samotestování se nepřipouští. 

2. Do pondělí 7. 6. je třeba zaslat na RUK nominace na členy rad programů Cooperatio. Nominace 

musí projednat Vědecká rada FHS, která se uskuteční distanční formou buď v úterý 1. 6., nebo ve 

čtvrtek 3. 6. 

3. V pátek 30. 9. na svém zasedání AS UK vyhlásil volbu kandidáta na funkci rektora UK a schválil 

harmonogram volby: lhůta pro podání návrhů na kandidáta – středa 22. 9.; představování 



 

 

 

kandidátů – 15. 10.; volba kandidáta – 22. 10. V případě neúspěšné volby: lhůta pro podání 

návrhů na kandidáta – 5. 11.; představování kandidátů – 12. 11.; volba kandidátů – 19. 11. 

4. Rada pro vnitřní hodnocení vybrala pro hodnocení kvality studia jako jeden z pilotních 

studijních programů navazující magisterský studijní program Elektronická kultura a 

sémiotika, garantem tohoto SP je doc. Češka. 

5. Do všech doktorských studijních programů fakulta obdržela 84 přihlášek, z toho 24 (27 %) 

do cizojazyčných studijních programů. Loni přišlo 55 přihlášek, z toho 19 do cizojazyčných 

studijních programů (34 %).  

6. Návrhy na obsazení míst do soutěže postdoc (projekt je zaměřen na podporu vytváření 

kvalitních týmů výzkumu a vývoje a jejich dalšího rozvoje prostřednictvím vzniku pracovních 

pozic pro začínající vědce) je třeba formulovat se zaměřením na témata, nikoliv jako žádosti 

pro konkrétní osoby. Musí se jednat o otevřené výzvy, do kterých se mohou přihlásit libovolní 

uchazeči, jejich kompetence bude následně na úrovni univerzity posuzována ve výběrovém 

řízení. Před odesláním žádostí na RUK, bude na fakultě stanoven interní postup pro 

posuzování podávaných žádostí.  

7. Příští jednání kolegia děkana se pravděpodobně uskuteční 18. 5.  

 

 

 

 

 

Zapsal: Karel Strnad  


