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Zápis č. 10 
z jednání kolegia děkanky prostřednictvím platformy Google Meet 

 ze dne 11. 5. 2020 
 
Přítomni: P. Bednařík, O. Blažek, T. Cahlík, T. Karásek, Z. Kasáková, J. Kindermann, L. 
Krištoufek, J. Kučera, M. Krausz Hladká, V. Moravec, J. Remr, A. N. Tejkalová, J. A. Víšek 
 
 
Sdělení děkanky: 
1. Předložila Výroční zprávu a zprávu o hospodaření FSV UK za rok 2019 (vedoucí 

oddělení pak budou mít na svou kontrolu čas do pátku 15. 5. 2019, případné opravy, 
které zkonzultují s odpovědnými proděkany a členy KD, zašlou do 15. 5. do 9:00 Aleně 
Holotíkové). AS FSV UK  postoupíme s předstihem dne 19. 5. 2019. 

2. Informace PR:  
• realizace promo aktivit k vyhlášení Zlatých kurzů – zpracování došlých videí a 

fotografií ze strany oceněných, publikováno na webu, FB a IG 22. 4. V současnosti 
probíhá shromažďování videí na obdobné promo oceněných za prezentaci FSV UK v 
médiích, 

• probíhá komunikace s festivalem Jeden svět ohledně možností online promítání jejich 
filmů jako společné promo aktivity – FSV UK jako sponzor Jednoho světa, aktivita 
propojena s následnou online besedou s odborníkem FSV UK na konkrétní 
problematiku. V jednání nabídka konkrétních filmových titulů (plánujeme celkem 5 
promítání), 

• přechod na službu chytrého e-mailingu SmartEmailing: spolupráce s oddělením IT a 
personálním ohledně aktualizovaného seznamu zaměstnanců FSV UK za účelem 
rozesílání zaměstnaneckého newsletteru, 

• připravena anglická verze náborového videa – promováno poslední dubnový týden na 
anglickém webu FSV UK a sítích, 

• aktivity v rámci oslav 30. výročí FSV UK – příprava medailonků vybraných 
zaměstnanců FSV UK (hotový předběžný seznam oslovených, kteří souhlasí s účastí); 
finalizace 3 medailonků studentů U3V; v řešení podoba propagačních předmětů; 
příprava videa k výročí – 30 tváří FSV UK – shromažďování videí od účastníků. 

3. Informovala o plánech vedení UK na kariérní řád. Proděkan Kučera mezitím požádal 
ředitele institutů o zaslání jejich vyhlášek, předpisů a dalších informací ke kariérnímu 
postupu zaměstnanců. Následně vedení fakulty probere návrh zastřešující koncepce pro 
fakultu na podzimním výjezdním zasedání a bude ji dále diskutovat s instituty. 

 
Sdělení členů kolegia děkanky: 
prof. PhDr. Jaroslav Kučera, CSc. – proděkan pro vědu a výzkum, statutární zástupce 
děkanky 
1. Informace k rozpočtu bonusů v programu Progres. 
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2. Hodnocení vědy na UK – RUK má zájem o další hodnotící schůzky, které by se měly 
konat v týdnu od 25. května 2020, FSV UK si vyžádala podrobnější informaci k 
organizaci setkání. 

3. Nominace FSV UK na Cenu Josefa Hlávky a Cenu MŠMT:  
• Nominace na Cenu J. Hlávky (za FSV UK je možné předložit jeden návrh), kolegium 

zaslané návrhy projednalo a rozhodlo nominovat Karin Hofmeisterovou (IMS). 
• Nominace na Cenu MŠMT pro vynikající studenty a absolventy studia a za 

mimořádné činy studentů. Cena je rozdělena do tří kategorií – bakalářské programy, 
magisterské programy a doktorské programy. Na Cenu MŠMT můžeme vybrat 1 
nominaci v každé kategorii – Bc., Mgr. a Ph.D., kolegium děkanky rozhodlo 
nominovat: Miroslava Palanského (IES / Ph.D.), Marii Němečkovou (IPS / Mgr.), do 
kategorie Bc. nebyla žádná nominace navržena.  

4. Za FSV UK bylo předloženo 42 projektů GAČR 2020.  

doc. PhDr. Ladislav Krištoufek, Ph.D. – proděkan pro studijní záležitosti 
1. Počty (zaplacených) přihlášek ke studiu v ak. roce 2020/2021 a porovnání s předešlým 

rokem, informaci přepošle ředitelům institutů FSV UK. Navzdory populačně slabému 
maturitnímu ročníku a současné koronavirové krizi přišel na FSV UK do Bc. a Mgr. 
programů obdobný počet přihlášek jako loni, výrazný nárůst (1000 přihlášek) byl 
zaznamenán v prodlouženém měsíci. Děkanka poděkovala všem, kteří se o to zasloužili 
díky včasné, rychlé, kvalitní a otevřené komunikaci.  

2. Náhradní termíny zrušených (březnových) promocí (1 bakalářská + 3 navazující 
magisterské). Termíny se budou rezervovat od 19. 5. 2020.  

3. Rektorátní pokyny k SZZk rozeslány ředitelům institutů FSV UK. Apeluje se na 
umožnění distanční formy SZZk.  

4. Zveřejněny změny Podmínek přijímacího řízení. 
5. Rozeslán e-mail uchazečům s informacemi o změnách v přijímacím řízení a upozornění 

na deadline přihlášení k online termínu SCIO. Bude dodatečné upozornění pro 
nepřihlášené k termínu 30. 5. 2020 (ve spolupráci se SCIO). 

6. Nová Pravidla pro organizaci studia na FSV UK zaslána k další (snad finální) konzultaci 
LK AS UK. 

7. Podmínky přijímacího řízení pro následující ak. rok budou předloženy k projednání AS 
FSV UK per rollam během prázdnin nebo na zářijovém zasedání AS FSV UK, aby bylo 
možné zapracovat nové informace a podněty z letošního unikátního přijímacího řízení. 

8. Nová smlouva k prg.ai Minor připravena k podpisu. 
 
doc. Ing. Tomáš Cahlík, CSc. – proděkan pro doktorské studium a další formy 
vzdělávání 
1. Informoval o počtech přihlášených do doktorských studijních programů v porovnání s 

minulým rokem. 
2. Informace o možné spolupráci se Slovenskou akademií věd při doktorském studiu. 
 
 



 

  
 Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd / Smetanovo nábřeží 6, 110 01 Praha 1 

dekanka@fsv.cuni.cz, tel: 222 112 236 
www.fsv.cuni.cz 

PhDr. Petr Bednařík, Ph.D. – proděkan pro koncepci a kvalitu studia 
1. Rada pro vnitřní hodnocení na svém dubnovém zasedání projednala návrhy akreditací 

navazujících magisterských studijních programů Bezpečnostní studia a Mezinárodní 
vztahy. Oběma programům udělila akreditaci na maximální dobu 10 let. RVH bude 
projednávat v nejbližších měsících dalších deset fakultních akreditačních návrhů.  

2. Na základě požadavků Rady pro vnitřní hodnocení probíhají úpravy formálních záležitostí 
akreditace Master in Finance and Data Analytics.  

3. Université de Strasbourg schválila dne 28. dubna 2020 smlouvu s UK o společné realizaci 
navazujícího magisterského studijního programu Corporate Strategy and Finance in 
Europe. Nyní bude francouzskou stranou podepsaná smlouva zaslána na RUK k podpisu 
panu rektorovi UK. Poté již bude akreditaci studijního programu projednávat Rada pro 
vnitřní hodnocení.  

4. Proběhla videokonference s pracovníky odboru kvality vzdělávací činnosti a akreditací 
RUK o připravované spolupráci FSV UK s Universität Bayreuth. Byl dohodnut další 
postup. Zároveň byla projednána otázka změn v rámci studijního programu International 
Economic and Political Studies.                         

 
Mgr. Jiří Remr, Ph.D. – člen kolegia děkanky pro e-learning a nové vzdělávací 
platformy 
1. Připravil metodiku k distančnímu zkoušení na FSV UK, která byla rozeslána na instituty 

FSV UK.  
 
PhDr. Zuzana Kasáková, Ph.D. – proděkanka pro zahraniční styky 
1. Tento týden proběhne fakultní kolo na výjezdy v rámci meziuniverzitních a 

mezifakultních dohod. 
2. V posledním týdnu v květnu proběhne univerzitní zasedání komise k programu SYLFF 

(program pro studenty doktorského studia v prezenční formě v max. délce 2 roky, podle 
podmínek programu mohou žádat studenti prvních a druhých ročníků doktorských 
programů). 

3. Vyhlášen program zahraničních post-doků.  
4. Komunikace s instituty FSV UK  a RUK ohledně 4EU+. 
5. Tento týden bude rozhodnuto, komu budou udělena Development Scholarships. 
 
PhDr. Malvína Krausz Hladká, Ph.D. – členka kolegia děkanky pro mezinárodní a 
cizojazyčné studijní programy 
1. Dodatečné přijímací řízení pro všechny CJSP vyhlášené 1. 5. do 30. 8. 2020. 
2. Podpora propagace CJSP skrze sítě UK a projektu Study in Prague formou webináře. 
3. Rozeslán e-mail uchazečům s informacemi o dalších postupech – víza, forma studia v 

příštím AR. 
4. Počty přijatých v CJSP – porovnání 2019 a 2020. 
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JUDr. PhDr. Tomáš Karásek, Ph.D. – proděkan pro rozvoj 
1. Stěhování Pekařská: Upozornění ISS FSV UK na potřebu funkčních počítačových 

místností, vč. potřebného softwaru, v září pro potřeby písemné složky státních zkoušek. 
Informace předána vedoucímu IT oddělení. 

 
Ing. Jan Kindermann – člen kolegia děkanky pro projekt Modernizace a rozšíření 
prostorového zázemí výuky v Areálu UK Jinonice  
1. Rekonstrukce a dostavba Areálu UK Jinonice – práce pokračují dle harmonogramu – nové 

dopravní napojení, přeložky sítí, zahájení zemních prací na přístavbě od 1. 6. 2020. 
2. Uzavření vjezdu do garáží – bude zkráceno na nejkratší možnou dobu. Jednání s SVJ 609 

proběhne 12. 5. 2020, jednání na MČ Praha 5 u paní místostarostky Priečinské proběhne 
13. 5. 2020. 

 
Ing. Ondřej Blažek – tajemník fakulty 
1. 5. 5. 2020 AS FSV UK schválil rozpočet pro rok 2020. Na poradě tajemníků fakult 6. 5. 

2020 nám bylo panem rektorem a panem kvestorem sděleno, že zatím nám MŠMT 
zadržuje 10 % z letos přidělené částky. Nicméně k tomu zatím nejsou žádné informace. 
Bude jasné až v druhém pololetí, zda zbývající částku vyplatí, či nikoli. Zatím je tedy třeba 
být v čerpání opatrní. Např. pololetní odměny vyplatíme v souhrnu max. ve výši 40 % 
měsíčních platů. Pan rektor dokonce doporučuje pouze 15 až 20 %. 

2. Ve spolupráci s personálním oddělením je třeba implementovat nové OR 15/2020 Pojem 
“akademický pracovník” na UK. Zejména je třeba vyjasnit postavení lektorů. 

PhDr. Václav Moravec, Ph.D., Ph.D. – předseda AS FSV UK 
1. Dne 11. května 2020 budou odeslány dopisy J.M., rektorovi UK prof. Tomáši Zimovi, 

předsedovi AS UK prof. Františku Zahálkovi a předsedovi EK AS UK doc. Tomáši 
Nigrinovi, v nichž je předseda AS FSV UK společně s předsedkyní Ekonomické komise 
AS FSV UK dr. Hanou Kubátovou seznamuje s aktuálním usnesením AS FSV UK 
týkajícím se možné úpravy univerzitních Principů rozpočtu, část vědecký výkon, a to tak, 
aby tyto Principy “reflektovaly vědecký výkon fakult i za období po roce 2015”.  

2. Předseda AS FSV UK počítá s tím, že výroční zpráva fakulty bude s předstihem odeslána 
příslušným komisím AS FSV UK, aby je zevrubně projednaly na již ohlášených 
zasedáních – studijní komise 28. května 2020 od 10:00 hodin, ekonomická komise 28. 
května od 14:30 hodin a legislativní komise 1. června 2020 od 9:00 hodin.  

3. Předseda AS FSV UK požádal členky a členy kolegia o nástin agendy červnového 
zasedání senátu, které se podle všeho uskuteční symbolicky v jinonické budově před její 
rekonstrukcí – bude předložena Výroční zpráva FSV UK za rok 2019 a zpráva o 
hospodaření.         

  
RŮZNÉ: 
1. Vyplnění plánu dovolených pro rok 2020 do 31. 5. 2020. 
2. Zástup děkanky na RKR 1. 6. 2020, 10:00 (LK). 
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3. Archivace videí ze státních závěrečných zkoušek – vedoucí IT a koordinátor spisové 
služby Dušan May upřesnění postup, o kterém bude informovat pana proděkana Cahlíka a 
kolegyně ze studijního oddělení (pan proděkan Cahlík a kolegyně na studijním oddělení 
budou informovat instituty FSV UK, na jakých platformách se bude zkoušet a jaké 
informace a kam se budou dopředu nahlašovat). 

 
Zapsala: Klára Novosadová 
Vidi: Alice N. Tejkalová  

 


