Zápis č. 10
z jednání kolegia děkanky ze dne 6. 5. 2019
Přítomni: P. Bednařík, O. Blažek, T. Karásek, Z. Kasáková, J. Kindermann, M. Krausz Hladká, L.
Krištoufek, J. Kučera, V. Moravec, J. Remr, N. Švarcová, A. N. Tejkalová, J. A. Víšek
Omluveni:
Sdělení děkanky:
1. Předala prof. Víškovi jmenování emeritním profesorem Univerzity Karlovy.
2. Předložila ke kontrole Výroční zprávu. Vedoucí oddělení pak budou mít na svou kontrolu čas do
15. 5. 2019. Případné s odpovědnými proděkany a členy kolegia prokonzultované opravy zašlou
do 15. 5. 8:00 Aleně Holotíkové. Senátu VZ postoupíme s předstihem, 21. 5. 2019.
3. Agenda PR:
 Ve čtvrtek 25. 4. 2019 se konalo školení mediální komunikace pro akademické a vědecké
pracovníky FSV UK: Jak (a proč vlastně) obstát v médiích. Akce se účastnilo cca 13 zájemců z
různých institutů FSV UK, výborná zpětná vazba, v ZS plánujeme opakování/pokračování.
 Dne 27. září 2019 se uskuteční Noc vědců - 14. ročník projektu EU na podporu popularizace
vědy, akce spojuje evropské univerzity, v roce 2018 se zapojily do projektu PřF UK a MFF
UK, v roce 2019 se poprvé jedná o celouniverzitní akci. Téma: Šetrně k planetě. Kontaktní
osobou za FSV UK: S. Fišerová, OVV - budou osloveny instituty FSV UK, zda se mohou a chtějí
zapojit.
 Proběhla schůzka PR zástupců zapojených institucí do projektu prg.ai (za FSV UK zástupci
OVV i MKPR IKSŽ FSV UK). Na 16. 5. 2019 je plánováno oficiální spuštění projektu.
 Zadání inzerce v elektronické verzi britského přehledu vysokých škol The Graduate Guide.
 Probíhá příprava brožury pro prváky “FSV Intro” ve spolupráci se studentskými spolky i
odděleními děkanátu.
Sdělení členů kolegia děkanky:
prof. PhDr. Jaroslav Kučera, CSc. - proděkan pro vědu a výzkum, statutární zástupce děkanky
1. Hodnocení vědy na UK - dne 13. 5. 2019 se uskuteční schůzka se zástupci institutů FSV UK k
přípravě hodnotící zprávy a k přípravě datových podkladů, které musí být odevzdány 26. 6.
2019.
2. Informace k národnímu hodnocení.
3. Informace, že v současnosti běží na FSV UK 4 Primusy, od roku 2020 bude další a byla podána
žádost o prodloužení Primusu K. Králové, proběhla také krátká debata ke zdrojům na
kofinancování Primusů.
4. Informoval o složení Mezinárodní rady FSV UK, první zasedání proběhne 4. října 2019.
JUDr. PhDr. Tomáš Karásek, Ph.D. - proděkan pro rozvoj
1. OP VVV Jinonice (výzva 016): Dne 29. 4. 2019 se konalo shromáždění SVJ U Kříže 611, které
bylo požádáno o souhlas s umístěním výdejny teplých jídel od roku 2022 - záměr byl
spoluvlastníky odmítnut. Na setkání s akademickou obcí 13. 5. 2019 budou představeny další
možnosti řešení situace.
Byla připravena a AS FSV UK předložena ke schválení smlouva o TDS a koordinátoru BOZP,
která bude následně (po schválení univerzitními orgány) vyhlášena jako veřejná zakázka.
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Pokračují jednání o potenciálních náhradních prostorech pro jinonické instituty FSV UK v
období 2020-2022.
V pondělí 13. 5. 2019 v 15:30 hod. se bude v Jinonicích, v místnosti 1031, konat informativní
setkání vedení fakulty a zájemců z řad akademické obce k průběhu jinonického projektu.
2. OP VVV PRSP (výzva 044): Dne 28. 5. 2019 bude zahájen cca 10-denní audit ministerstva
financí (celouniverzitní, za fakultu jednotky ke kontrole jednotky položek).
3. Informace ze zasedání RKR 29. 4. 2019:
 Hodnocení doktorského studia: cílem je hodnocení doktorandů v prvních ročnících do
konce října (v roce 2020 do konce září) - záměrem je zvýšení studijní úspěšnosti (stávající
16 %).
 Hodnocení studia studenty: do prázdnin připraví univerzita jednotnou sadu otázek,
kterou fakulty začlení do svých hodnotících dotazníků.
 Implementace systému Turnitin do SIS: fakulty vyzvány, aby do 20. května 2019 poslaly
případné připomínky. Turnitin doplní systém Theses, budou se kontrolovat i habilitační
práce, studentům nebude umožněna ex ante kontrola.
 Proběhne druhé kolo mezinárodního hodnocení: návštěva hodnotitelů proběhne 29. 10. 1. 11. 2019, v červnu upřesněno, kterých fakult se bude týkat.
 Provedena kontrola disciplinárních řízení na fakultách: v letech 2015-2017 celkem 77
řízení se studenty, z toho 49 se týkalo plagiarismu. FSV UK (spolu s FHS UK) pozitivně
hodnocena za proaktivní a systematický přístup.
 Akreditace: Prorektorka Wildová vyslovila poděkování fakultám za výbornou spolupráci.
 Projekty PRIMUS: podáno 59 přihlášek, budou se prodlužovat některé stávající (rozhodně
Mezinárodní rada), 23. - 25. května 2019 proběhne druhé zasedání hodnotících komisí.
 Profilové obory: momentálně 69, univerzita přistoupila k agregaci do “major research
topics” (30+).
 Zpráva o hospodaření: zůstatek na fondech přes 3 mld. Kč, zůstatek na běžných účtech 5,6
mld. Kč (v roce 2018 reálně čerpáno méně, než kolik byl přírůstek).
doc. PhDr. Ladislav Krištoufek, Ph.D. - proděkan pro studijní záležitosti
1. Další schůzka RUK-CERGE-FSV proběhla 24. 4. 2019 (za CERGE prof. Jurajda, doc. Kejak, doc.
Slobodyan a zástupkyně studijního referátu). Návrh smlouvy mezi FSV UK a CERGE je v
současné době na kontrole na RUK. Smlouva by měla být podepsána do začátku příštího
akademického roku.
2. Prg.ai Minor schůzka proběhla 3. 5. 2019 na MFF UK se zástupci FEL a FIT ČVUT. Další schůzka
proběhne 10. 5. 2019 a představení programu a koncepce dále v rámci oficiálního uvedení
prg.ai dne 16. 5. 2019 (za FSV UK vystoupí LK).
PhDr. Petr Bednařík, Ph.D. - proděkan pro koncepci a kvalitu studia
1. Studijní oddělení připravuje text Opatření děkanky (z RUK zaslán metodický pokynu), které se
bude týkat doktorského studia. Na jeho základě budou na začátku příštího akademického roku
všichni stávající doktorandi převedeni do nových studijních programů. Doktorandi budou
pokračovat ve svém studiu dle individuálních studijních plánů, které jim oborové rady schválily
v 1. ročníku. Jejich studium bude tedy kontinuálně pokračovat bez nějakých změn podmínek
studia. Převedení doktorandů do studijních programů odstraní problém s dvojkolejností
fungování oborových rad, pokud by k tomuto převodu nedošlo. Opatření je připravováno dle
metodického pokynu a příslušného Opatření rektora.
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PhDr. Natálie Švarcová, Ph.D. - proděkanka pro doktorské studium a další formy vzdělávání
1. Hlasování per rollam oborovými radami doktorského studia - kolegium návrh projednalo a
přijalo stanovisko, aby hlasování per rollam bylo využito pro rutinní administrativní záležitosti,
ke schvalování individuálních studijních plánů je nutné se dále scházet. Kolégium též vyzvedlo
potřebnost osobního setkávání oborových rad k diskuzi o doktorském studiu a jeho dalším
rozvoji.
PhDr. Zuzana Kasáková, Ph.D. - proděkanka pro zahraniční styky
1. V pondělí 29. dubna 2019 proběhla schůzka OZS ke strategii internacionalizace UK.
2. V pátek 3. května 2019 proběhla výběrová řízení na studijní pobyty v rámci mezifakultních a
meziuniverzitních dohod.
3. Komunikace s Ministerstvem zahraničních věcí ČR ohledně návrhů studentů - velvyslanců
kariéry EU.
4. Komunikace s RUK ohledně zahraničních návštěv a nominací studentů za FSV UK v rámci
programu SYLFF.
5. V úterý 14. května 2019 proběhne společné setkání Rady 4EU+, fakultních zástupců a
koordinátorů flagshipů 4EU+ na RUK.
6. Probíhají přípravy letních škol v gesci OZS.
prof. RNDr. Jan Ámos Víšek, CSc. - člen kolegia děkanky pro přípravu strategických a
koncepčních dokumentů
1. Informoval o zasedání Grantové rady UK, v srpnu 2019 po 4 letech končí.
PhDr. Malvína Krausz Hladká, Ph.D. - členka kolegia děkanky pro mezinárodní a cizojazyčné
studijní programy
1. Nová koncepce postupu při komunikaci s nově přijatými studentkami a studenty (zaslán již
nyní informační e-mail s výzvou k platbě za studium a PR prezentací fakulty, aby se snížil velký
rozdíl mezi přijatými a zapsanými studujícími).
2. Schůzka k cizojazyčným studijním programům se uskuteční 16. 5. 2019 ve 13 hodin.
Mgr. Jiří Remr, Ph.D. - člen kolegia děkanky pro e-learning a nové vzdělávací platformy
1. Připraven koncept kurzů v systému Moodle (kurz bude určen pro úplné začátečníky a
navazující kurz pro mírně pokročilé), termín konání je plánovaný na květen/červen 2019.
2. Informace o tématech k připravované konferenci.
3. Informoval o druhém setkání k rektorátní platformě Pedagogium.
Ing. Jan Kindermann - člen kolegia děkanky pro projekt Modernizace a rozšíření
prostorového zázemí výuky v Areálu UK Jinonice
1. Doplnil informace k probíhajícímu tenderu na dodavatele stavby - prohlídky v Jinonicích
dne 3. 5. 2019 se zúčastnilo 5 zájemců.
2. Do 3. 6. 2019 by měly být podávány nabídky (pokud nebude termín prodloužen), uzavření
smlouvy s vítězným uchazečem se předpokládá nejpozději ve 4. Q. 2019.
3. Dále bude nutné připravit do 06/2019 výběrové řízení na projektanta interiéru.
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Ing. Ondřej Blažek - tajemník fakulty
1. Ekonomická komise AS FSV UK na zasedání 3. 5. 2019 přijala následující usnesení (zápis ještě
nebyl schválen - přesná formulace se může mírně lišit):
a) EK AS FSV UK doporučuje AS FSV UK schválit Rozpis rozpočtu a rozdělení prostředků FSV
UK na rok 2019.
b) EK AS FSV UK vyzývá vedení fakulty ke kontrole rozpisu prostředků z položky Veřejné
prostředky získané ze zahraničí v kapitole 1.5.b) Výkonová část bez RUV a bez vědeckého
výkonu na úrovni FSV UK, a zároveň o iniciování kontroly rozdělení těchto prostředků na
úrovni UK.
c) EK AS FSV UK vyzývá tajemníka Ing. Blažka, aby v rámci Rozpočtu stanovil rozdělení
Stipendijního fondu na instituty FSV UK, a to s výjimkou prospěchových stipendií.
d) EK AS FSV UK vyzývá děkanku FSV UK dr. Alici Němcovou Tejkalovou k úpravě Zvláštního
opatření děkanky k společným programům (týká se programu Politologie a veřejná politika
institutů IPS FSV UK a ISS FSV UK - bude vypořádané doplněním OD).
e) EK AS FSV UK doporučuje AS FSV UK vyslovit souhlas s plánovaným uzavřením smlouvy s
názvem Příkazní smlouva o výkonu činnosti technického dozoru stavebníka a koordinátora
BOZP na akci „Vyhotovení projektové dokumentace a provedení stavby Rekonstrukce a
přístavba Areálu UK Jinonice“.
2. Byla vydána opatření děkanky:
a) OD 13/2019 Vymezení působností a pravomocí proděkanů; Vymezení působností a
pravomocí některých členů kolegia děkanky Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy,
b) OD 16/2019 Organizační řád děkanátu Fakulty sociálních věd UK.
3. V oblasti IT probíhá analýza obchodních a zaměstnaneckých vztahů týkajících se vývoje našich
webů za účelem zajištění účelnosti, efektivity a hospodárnosti při vynakládání finančních
prostředků na tuto oblast.
4. Štěpán Stibor, seniorní pracovník v IT (infrastruktura a provoz) dal k 30. 4. 2019 výpověď.
5. Tajemník, vedoucí IT a Štěpán Stibor se 2. 5. 2019 zúčastnili zasedání Rozvojové komise AS FSV
UK, kde byly diskutovány tyto body (priority):
a. Elektronické volby do AS,
b. Eduroam - výpadky, či nedostupnost (Jinonice - horní patra, Hollar - knihovna, kavárna),
c. nové weby institutů FSV UK,
d. elektronický oběh dokumentů.
IT upozornilo i na nutné aktivity/projekty v oblasti IT infrastruktury.
PhDr. Václav Moravec, Ph.D., Ph.D. - předseda AS FSV UK
1. Dne 2. 5. 2019 se uskutečnilo jednání komise pro rozvoj AS FSV UK. Agenda sestávala: a) z
problematiky zavedení elektronických voleb do AS FSV UK, b) fungování sítě Eduroam, c) z
problematiky nového webu FSV UK a institutů, d) elektronických cestovních výkazů, resp.
možnosti elektronizace přes SIS. K prvnímu bodu zápis z jednání komise uvádí, že by do
poloviny letošního roku bylo vhodné formulovat zadání - včetně eliminace rizik (to vše ve
spolupráci s tajemníkem FSV UK Ondřejem Blažkem). K druhému bodu: “Podle předsedy
komise Martina Bláhy jsou potíže s Eduroamem jedním z nejčastějších podnětů od studentů
směrem k AS FSV UK. (...) Z dotazování mezi studenty vyplynulo, že největší problémy jsou v
Jinonicích, na Hollaru jsou spíše ve špičkách a na některých místech (např. dvorek, kavárna,
knihovna). V Opletalce síť funguje zřejmě bez problémů.” K třetímu bodu: Komise se zabývala
problémy nového webu, zejména neprolinkovanosti odkazů. Všechny dotazy zodpověděl
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2.
3.

4.

5.
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tajemník FSV UK Ondřej Blažek, včetně návrhů řešení. Ke čtvrtému bodu: Komise by se na svém
červnovém jednání měla zabývat návrhy, zda přes SIS (ne)řešit elektronizaci cestovních výkazů.
Dne 3. 5. 2019 se sešla ekonomická komise AS FSV UK. Hlavním tématem byl návrh rozpočtu na
rok 2019, který bude projednávat květnové plénum senátu.
Ekonomická komise AS FSV UK se na svém zasedání dne 3. 5. 2019 zabývala též přetrvávajícím
nízkým čerpáním Stipendijního fondu. Podle členky komise Moniky Hollmannové není zřejmé,
zda je na vině špatné účtování – alokace, nebo zda se prostředky opravdu nečerpají. Řešením je
dle EK AS FSV UK rozvrhnout prostředky na stipendia rovnou na instituty FSV UK a stanovit
jasná pravidla jejich čerpání. V tomto smyslu přijala komise následující usnesení: “EK AS FSV UK
vyzývá tajemníka Ing. Blažka, aby v rámci Rozpočtu stanovil rozdělení Stipendijního fondu na
instituty FSV UK, a to s výjimkou prospěchových stipendií.”
Dalším bodem jednání ekonomické komise AS FSV UK byla problematika dělení počtu studentů
ve společných bakalářských programech. V případě loňského rozpočtu se studenti společného
programu Politologie a veřejná politika dělili v rovnoměrném poměru mezi zapojené instituty
FSV UK. Letos k tomu nedošlo. Monika Hollmannová v této souvislosti navrhla, aby se situace
řešila úpravou Zvláštního opatřením děkanky (jak je to již v případě programu IEPS). V tomto
smyslu přijala komise následující usnesení: “EK AS FSV UK vyzývá děkanku FSV UK dr. Alici
Němcovou Tejkalovou k úpravě Zvláštního opatření děkanky k společným programům.”
Návrh na uzavření příkazní smlouvy o výkonu činnosti TDS a koordinátora BOZP při
rekonstrukci a dobudování Areálu UK Jinonice atd. projednala již ekonomická komise AS FSV
UK, která s ním vyslovila souhlas. Komise pro rozvoj AS FSV UK jej neprojednala.
Květnové plénum AS FSV UK se uskuteční v úterý 7. 5. 2019 od 15:00 hodin v Hollaru, č. 212.
Členky a členové kolegia děkanky jsou srdečně zvány/zváni.

Zapsala: Klára Novosadová
Vidi: Alice N. Tejkalová
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