
ZÁPIS Č. 14 KD 2021/14/16.11. 2021 
z kolegia děkana konaného 16. 11. 2021 v 9:30 hod. 

(děkanská pracovna, dveře č. 213) 

Přítomni: děkan doc. J Mrázek, proděkani dr. L. Beneš, prof. M. Prudký, P. Gallus, Ph.D., J. Roskovec, Dr., 
člen doc. J. Halama, Dr., Ing. E. Svobodová 

úvod 

Skutky 16 

děkan 
- informace z rozšířeného kolegia: 

o Počty studentů přijatých v akademickém roce 2021/2022 celkově na Univerzitě Karlově 
dosahovaly 99,5 % loňského akademického roku. 

o Pod hlavičkou rektorátu probíhal průzkum proočkovanosti proti nemoci COVID 19 mezi 
studenty – míra proočkovanosti se pohybuje okolo 80 %. 

o Byla přijata novela řádu pro výběrová řízení, kde je pouze jedna změna – jedinec, který 
prošel výběrovým řízením na docenta, nemusí již absolvovat přijímací řízení na 
profesora. 

o Vznikl nový obor Science a to v rámci spolupráce Matematicko-fyzikální fakulty a 
Přírodovědné fakulty. 

o V rámci kybernetické bezpečnosti byla zavedena v rámci UK nová pozice Bezpečnostního 
manažera, který má spolupracovat celouniverzitně a komunikovat s kontaktními 
osobami na jednotlivých fakultách – kontaktní osobou na ETF by mohl být RNDr. 
Moravec? 

o v blízké budoucnosti by mělo být založeno Centrum soutěžního práva  

tajemnice  

- rektorát uložil fakultám povinnost zavést systém hodnocení THP a to v pravidelných časových 

intervalech, nejspíše jednou ročně. Hodnocení bude probíhat pomocí dotazníků, které pracovníci 

vyplní a odevzdají nadřízené THP, tzn. tajemnici. V druhé fázi, po vyplnění příslušných dotazníků 

každý pracovník absolvuje ještě pohovor s nadřízenou THP (tzn. tajemnicí), která následovně 

vyplní formulář celkového hodnocení této sekce za fakultu.  

věda 
- doktorské studium: 

o K 31. 10. bylo úspěšně dokončeno hodnocení doktorandů za AR 2020/2021, celkem bylo 
hodnoceno 40 studentů (2× C). Vědecká rada projedná nejspíš formou per rollam 
(aktuálně nejsou jiné věci k projednání) – souhlas kolegia s formou hlasování per rollam 
a odložení prezenční formy Vědecké rady. 

o Nově přijatí doktorandi (celkem 6; 4 CZ a 2 zahr.) si připravují ISP. Jeden již schválen, 
ostatní ve spolupráci se školiteli postupují. 

 
- Cooperatio – Záměry rozvoje dvou vědních oblastí, na kterých se ETF podílí, byly podány. Začátkem 

roku 2022 je bude projednávat VR (bude upřesněno). Do 20. prosince 2021 je třeba vyjednat a 
podepsat „Dohody o rozvoji vědní oblasti programu Cooperatio“ (čl. 5 Zásad programu Cooperatio; 
OR č. 18/2021). Vzor jsme obdrželi, jednání probíhají. 



 
- Habilitační a jmenovací řízení – všechny materiály byly předány odboru vědy a po kontrolách 

opraveny (formální detaily). Habil. řízení Petra Galluse bylo kladně projednáno kolegiem rektora 
dne 15.11. 2021, jmenován bude k 1. 12. 2021. V pondělí 6.12. bude kolegiem rektora projednáno 
jmenovací řízení doc. F. Čapka, na VR UK pak event. 16. 12. 2021. 

 
studium 
- Počet zapsaných studentů byl vyšší než v loňském akademickém roce – celkově cca 500 studentů 

na ETF UK. 
- Prospěchová stipendia má na starosti studijní oddělení a tato stipendia budou vyplácena ve stejné 

výši jako loni. 
- Proběhla akce „Na Karlovku“, která se konala 13.11. 2021 na Právnické fakultě a za ETF se jí 

zúčastnili dr. Beneš a Matěj Bouček. 
- Žádost o opětovnou akreditaci oboru Sociální práce je v současné době pozastavena a to z důvodu 

toho, že v rámci mezifakultní spolupráce by se měl vytvořit jeden studijní program. Jednání 
probíhají a čeká se na schválený návrh řešení této situace (jsou celkem 3 návrhy), je možné, že se 
poté podá žádost o provizorní prodloužení stávající akreditace – stávající akreditace platí od roku 
2018 na dobu 5 let. Způsob řešení vzejde z jednání kolegia rektora a ihned poté bude realizována 
žádost o novou akreditaci se všemi příslušnými materiály – přípravu materiálů bude mít na starosti 
garant oboru. 

zahraničí 
- Jeden student v rámci programu ERASMUS musel odcestovat zpět domů. V případě, že by se nestihl 

vrátit, je možná hybridní forma výuky. 

rozvoj 
- V Organizačním řádu byla opravena chyba a Organizační řád byl vydán jako Opatření děkana č. 

6/2021. 
- AS ETF ustanovil komisi pro zlepšení propagace fakulty, do níž pozval i P. Galluse, M. Boučka a 

studentskou farářku J. Hofmanovou. 
-  Proběhlo vyhodnocení dotazníků, které studenti prvních ročníků dostávali při zápisu a které se 

ptaly na to, odkud se student o fakultě dozvěděl. Nejdůležitější roli hrají osobní kontakty a webové 
stránky. 

- Univerzita si nechala provést průzkum mezi studenty i absolventy s dotazem, které kanály a 
způsoby komunikace pro ně byly nejdůležitější. Často byla zmiňována důležitost osobního prvního 
kontaktu, výstupní profil/kvalifikace absolventa -> Matěj Bouček tyto informace zpracuje a 
implementuje do materiálů a do budoucí prezentace ETF. Fakulta by měla také zapracovat na 
prvním kontaktu uchazeče s fakultou – dle získaných dotazníků není příliš dobrý. Studijní 
oddělení připraví kostru emailu a hřejivé slovo poté dodá děkan. Je potřeba tento email 
rozesílat přihlášeným uchazečům o studium v rámci tohoto osobního prvního kontaktu v rámci cca 
týdne od podání přihlášky. Seznam přihlášených by dodávalo studijní oddělení např. 
v intervalu jednou za týden. 

- Rekonstrukce budovy:   V rámci předběžných tržních konzultací bylo osloveno cca 25 firem, zpět 
přišlo 11 odpovědí, které obsahovaly připomínky k zadávací dokumentaci – některé byly 
zpracovány, některé byly zamítnuty. S vybranými uchazeči bude sjednána také osobní schůzka.  

- Pavol Bargár přijal organizaci Kurzu pro diplomaty.      

KARIÉRNÍ ŘÁD  
- jednání u kulatého stolu na rektorátu se za ETF zúčastnili dr. P. Gallus a prof. M. Prudký 
- klad kariérního řádu je v osobním jednání mezi nadřízeným a podřízeným (rozhovory)  
- řád je ale spíše koncipován pro větší instituce, než je ETF 



- vzhledem k termínu zavedení Kariérního řádu, který je 1. července 2022, byla sestavena komise 
pro přípravu zavedení Kariérního řádu a to ve složení dr. P. Gallus, doc. J. Mrázek, prof. M. 
Prudký  -  termín prvního setkání 30.11. 10:00.  

různé 

-  Pozdravy z Heidelbergu od prof. H. Schwiera, F. Borggrefa a K. CH. Eptinga. 

- G. Sauterovi se daří dobře – momentálně připravuje další knihu a příliš nekomunikuje 

- 1.12. 2021 – obhajoba práce – Paluchník, 21.12. 2021 – obhajoba práce - Říhová 

- další kolegium 

- 7.12. 2021, 9:30; 21.12. 2021 9:30 
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