
 

 

 

Praha 9. 3. 2021 

  č. j.: UKFHS/104575/2021 

 

Zápis ze zasedání Kolegia děkana ze dne 9. 3. 2021 

 

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

                 

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

                                       prof. Novotný 

 

Body: 

1. RKR (nouzový stav) 

2. Schůzka s koordinátory programů Progres 

3. Standardy pracovní činnosti 

4. Různé: zahájení výuky a AR 2021/2022, příští kolegium děkana, RKR 

 

1. Na programu rozšířeného kolegia rektora bylo více než dvacet bodů, ale naprostou většinu 

času zabralo jednání o aktuálním vývoji nouzového stavu a s tím souvisejícími opatření na UK. 

Ve středu 10. 3. vydá rektor Mimořádné  opaření rektora k organizaci práce č. 8/2021  a 

Mimořádné  opaření rektora ke vstupu do objektů č. 9/2021. S účinností od 10. 3. 2021 opatření 

nařizují plošně všem zaměstnancům UK práci z domova a s účinností od 17. 3. smí být 

umožněn vstup na pracoviště ve všech objektech ve vlastnictví UK jen těm zaměstnancům, 

kteří v posledních sedmi dnech podstoupili PCR test nebo antigenní test s negativním 

výsledkem. Dále bude vstup umožněn zaměstnancům, kteří prodělali nemoc Covid-19, nejeví 

příznaky onemocnění a od prvního pozitivního testu neuplynulo více než devadesát dní, a také 

zaměstnancům, kteří mají certifikát ministerstva zdravotnictví o provedeném očkování proti 

onemocnění Covid-19. Z plošného nařízení rektora mohou děkani udělovat výjimky. 

2. V návaznosti na další informace z RUK budou děkanka a proděkanka pro vědu a výzkum 

jednat s koordinátory programů Progres o podobě chystaných programů Cooperatio. Termín 

jednání bude upřesněn. 



 

 

 

3. Vedoucí kateder připravili pracovní materiál pro stanovení standardů pracovní činnosti 

akademických pracovníků a lektorů. K dalšímu jednání o podobě standardů se 

prostřednictvím svého předsedy P. Pavlíka přihlásila ZO VOS FHS UK (základní organizace 

vysokoškolského odborového svazu). Tuto aktivitu všichni zúčastnění nadšeně přivítali, 

protože účast odborů při jakýchkoliv jednáních vede k rychlé tvorbě kvalitních dokumentů a 

přijímání těch nejlepších rozhodnutí. 

4. Akademický rok 2021/2022 bude zahájen v pondělí 4. 10. 2021. Příští kolegium děkana se 

uskuteční v úterý 16. 3. Nejbližší RKR proběhne v pondělí 19. 4.  

 

 

Zapsal: Karel Strnad  


