
 

 

 

Praha 6. 4. 2021 
č. j.: UKFHS/129586/2021 

 
Zápis ze zasedání Kolegia děkana ze dne 6. 4. 2021 
 
Přítomni distančně: dr. Holeček, doc. Holmerová, dr. Jeníčková, prof. Novotný, dr. Pětová,  
doc. Seidlová Málková, Mgr. Strnad, Bc. Šínová, Mgr. Tuček, dr. Vrabec, dr. Zika 
                              
Body:  
1. Setkání s koordinátory Progres 
2. AS FHS 
3. Setkání děkanky se studenty 
4. Počty přihlášených uchazečů o studium 
5. Různé: doktorandská stipendia, stipendia v akutní tíživé situaci 
 
1. V úterý 30. 3. proběhla schůzka děkanky s koordinátory programů Progres. Projednáno bylo 
rozdělení finančních prostředků na realizaci Progres v roce 2021. Koordinátoři souhlasili 
s vyčleněním částky cca 780 tis. Kč na pokrytí nákladů chodu elektronických informačních 
zdrojů. Řešeny byly také připomínky k připravovaným Zásadám programu Cooperatio.  
2. AS FHS na svém zasedání 1. 4. schválil návrh rozdělení první i druhé splátky finančních 
prostředků na realizaci programů Progres v roce 2021. Dále projednal zřízení proděkanské 
agendy s odpovědností za informační systémy. Agendou bude pověřen dr. Holeček. Schváleny 
byly změny podmínek přijímacího řízení pro bakalářský studijní program Studium humanitní 
vzdělanosti (odevzdání domácí práce v podobě shrnutí cizojazyčného odborného textu  
a odpovědí na tři otázky) a navazující magisterské studijní programy Teoreticko-výzkumná 
psychologie (absolvování ústního pohovoru) a Historická sociologie (předložení motivačního 
dopisu a strukturovaného životopisu) pro ak. rok 2021/2022.  
Senátoři na zasedání otevřeli debatu týkající se problémů s registrací kurzů a otázku vnitřního 
hodnocení vědy. Děkanka v tomto směru nabídne senátorům možnost podrobnějšího 
seznámení s danou problematikou na zasedání AS FHS ve čtvrtek 29. 4. 



 

 

 

3. Děkanka s proděkany uspořádá online schůzku se studenty, jejímž cílem bude vyjádřit 
studentům sounáležitost v aktuální situaci a podpořit tak vztah mezi fakultou a studenty. 
4. Do bakalářského studia se přihlásilo 1 912 uchazečů (loni 1 967); do bakalářského studia 
v angličtině přišly 183 přihlášky (loni 145); do všech magisterských studijních programů, 
včetně cizojazyčných, fakulta přijala 805 přihlášek (loni 815). Některé SP budou moci vypsat 
ještě dodatečné přijímací řízení, takže celkový počet přihlášek do magisterského studia bude 
vyšší než loni.  Již nyní jsou počty přihlášek do některých SP vyšší než loni, např. studijní 
program Genderová studia má oproti loňskému roku přihlášek více, pokles zaznamenal 
studijní program Sociální a kulturní ekologie. 
5. RUK se začal zabývat problémem vyplácení doktorandských stipendií dle zákona  
č. 188/2020 Sb. za dobu narušeného studia (viz zápis z 16. 3.). Vedení UK projedná tuto otázku 
s děkany fakult na RKR v pondělí 19. 4. 
Dle OR č. 2/2021 mohou studenti UK žádat o přiznání stipendia v akutní tíživé situaci. Fakulty 
mohou stipendia v akutní tíživé situaci implementovat do svých opatření o přiznávání 
stipendií, konkrétní žádosti však vždy musí konzultovat s RUK. FHS tak neučiní, protože 
aktuálně není finančně schopna toto stipendium pokrýt. 
 
 
Zapsala: Pavla Šínová  


