
Zápis č. 11 
z jednání kolegia děkanky prostřednictvím platformy Google Meet 

ze dne 3. 5. 2021 
  

 
Přítomni: P. Bednařík, O. Blažek, T. Cahlík, T. Gec, T. Karásek, L. Krištoufek, J. Kučera, M. 
Krausz Hladká, M. Pečená, J. Remr, A. N. Tejkalová  
Omluveni: Z. Kasáková, J. A. Víšek 
 
Sdělení děkanky 
1. Byly rozeslány kódy všem akademickým pracovníkům k očkování proti Covid-19, 

poděkovala vedení UK za zajištění očkování a panu tajemníkovi, který zajistil osobně 
rozeslání kódu v neděli večer všem akademickým pracovníkům a lektorům fakulty. Pevně 
doufá, že se vedení univerzity podaří vyjednat též očkování pro THP pracovníky, kteří jsou 
v úzkém kontaktu se studenty. 

2. Předložila ke kontrole Výroční zprávu FSV UK za rok 2020. Vedoucí oddělení pak budou 
mít na svou kontrolu čas do pátku 7. 5. 2021. Případné opravy, prokonzultované s 
odpovědnými proděkany a členy kolegia děkanky, zašlou VO do 7. 5. do 9:00 hodin Aleně 
Holotíkové. VZ bude zaslána k připomínkám členům RKD, VO/zpracovatelům. AS FSV 
UK výroční zprávu postoupíme s předstihem, 17. 5. 2021. 

3. Příprava dopisu k hodnocení vědy. 
4. Požádala o vyplnění plánu dovolených na rok 2021 do konce května, poté budou navrženy 

zástupy děkanky o letních prázdninách.  
5. Sdělení PR: 

• FSV UK se připojilo k připomínce Mezinárodního dne svobody tisku (3. května) a 
vytvořilo ve spolupráci se zástupci akademické obce napříč fakultou příspěvek, který 
vybízí k ochraně svobody médií. 

• Ve spolupráci se studentskými ambasadory FSV UK jsme připravili dopis pro přijaté 
uchazeče, s cílem motivovat je k nástupu na FSV UK. 

• Probíhá postupná kontrola anglického webu. 
• Příprava podcastu fakulty je v plném proudu. 
• Probíhá příprava natáčení dalších dílů Jsem z FSV UK: tentokrát IMS FSV UK a IKSŽ 

FSV UK. 
6. Návrh opatření děkanky Kariérní řád FSV UK – rozeslány květnové termíny schůzek 

ředitelům institutů FSV UK, vedoucím center, zástupcům odborové organizace a 
předsednictvu a předsedům komisí AS FSV UK k prodiskutování návrhu dokumentu a 
navržení úprav. Zpětnou vazbu, kterou obdržela, nasdílí KD. 

 
Sdělení členů kolegia děkanky: 
 
prof. PhDr. Jaroslav Kučera, CSc. – proděkan pro vědu a výzkum, statutární zástupce 
děkanky 
1. Kariérní řád (KŘ) – projednávání na institutech FSV UK a další postup – připomínky KŘ 

FSV UK a příprava KŘ oborů/institutů (pokyn pro přípravu návrhů kariérních řádů institutů 
FSV UK), návrh dopisu pro ředitele institutů připraví na KD 17. 5. Poslední verze KŘ UK 
byla naposledy projednána na RKR v listopadu 2020 –  jednalo se o principy KŘ UK, v 
dalších podkladových materiálech RKR jiný dokument doposud nebyl předložen.  

2. Na IKSŽ FSV UK získal grant Václav Moravec a jeho tým (velký koordinátorský evropský 
projekt, FSV UK má dosud takto velký koordinátorský projekt jen jeden – GEMCLIME). 
Kolegium děkanky týmu gratuluje. 



3. Cooperatio – sbíráme konkrétní nominace do koordinačních rad. Děkanka se sešla s 
ostatními děkany humanitních a sociálně vědních fakult a vyjednala koordinátorské pozice 
pro všechny obory, pro které jsme je chtěli, i zastoupení v radách. Bude třeba personálně z 
naší strany doplnit radu pro Area Studies.   

prof. PhDr. Ladislav Krištoufek, Ph.D. – proděkan pro studijní záležitosti 
1. Pravidla pro přiznávání stipendií na FSV UK prošla druhou konzultací na LK AS UK a 

byla předložena k projednání na květnovém zasedání AS FSV UK. 
2. Personální změny na SO. 
 
doc. Ing. Tomáš Cahlík, CSc. – proděkan pro doktorské studium a další formy vzdělávání 
1. Zapojení doktorandů do grantů: Údaje v tabulce předložené na RKD 26. 4. byly vytaženy 

ze SISu a byly neúplné. Přesto z nich poměrně jasně vyplývá pozitivní korelace mezi 
úspěšností studia a zapojením doktorandů do grantů. Získat přesnější údaje je možné čtyřmi 
způsoby:  

• požádat předsedy oborových rad o zjištění a zaslání informace, 
• požádat předsedy oborových rad o doplnění údajů do SISu, 
• postupně doplňovat databázi GaP o údaje o doktorandských řešitelích (z této 

databáze bude pravděpodobně vytahovat tento ukazatel rektorát, paní 
Horníčková je o tom informována a oddělení vědy bude tyto údaje postupně 
doplňovat), 

• využít personální databázi UK a vytáhnout z ní k určitému datu tabulku s těmi 
zaměstnanci, kteří jsou zároveň doktorskými studenty a ke každému pak čísla 
účetních středisek, ze kterých jsou placeni. 

Závěr: poslední způsob projedná s panem tajemníkem. Apel na předsedy oborových 
rad  a školitele, aby doktorandi dávali informace o zapojení do grantů do SIS.  

2. Předložil informace k odevzdaným přihláškám do doktorského studia, poděkoval K. 
Vovsové za zpracování tabulky.  

 
PhDr. Petr Bednařík, Ph.D. – proděkan pro koncepci a kvalitu studia 
1. Rada pro vnitřní hodnocení stanovila, které studijní programy nyní budou v první vlně 

vnitřního hodnocení SP na Univerzitě Karlově. Za FSV UK vybrala bakalářský program 
Politologie a mezinárodní vztahy. Do 28. 5. musí fakulta k tomuto SP připravit 
sebehodnotící zprávu doplněnou datovými soubory. Na začátku května RUK uskuteční 
školení garantů.  

2. RUK upřesnil systém financování pracovních pozic fakultních koordinátorů zajišťování 
kvality vzdělávací činnosti.                 

 
Mgr. Jiří Remr, Ph.D. – člen kolegia děkanky pro e-learning a nové vzdělávací platformy 
1. Informoval, že Centrum podpory e-learningu ÚK organizuje dne 18. 5. vzdělávací kurz Jak 

uživit online kurz II.  
 
PhDr. Malvína Krausz Hladká, Ph.D. – členka kolegia děkanky pro mezinárodní a 
cizojazyčné studijní programy 
1. Informovala o jednání s právním referátem SO RUK (28. 4. 2021) ohledně připravovaného 

OD ke slevám. V jednání je řešení ukončování studia v průběhu AR, přerušování studia, 
řešení poplatků. 

2. V úterý 4. 5. 2021 proběhne výběrové kolo pro Development Scholarship. 
3. V souladu s předchozími informacemi je prodlouženo přijímací řízení do CJSP o další 4 

měsíce; žádost a detaily odeslané RUK. 



4. Předložila tabulku statistiku u přijatých přihlášek po regulérním kole PŘ. 
 
JUDr. PhDr. Tomáš Karásek, Ph.D. – proděkan pro rozvoj 
1. OP VVV Jinonice: Probíhá jednání o detailech provedení stavby a interiéru (osvětlení, 

podlahy, zakončení topení atp.) // Dne 27. 4. proběhlo jednání k výtahům, které vyjasnilo 
technické parametry (rozměry kabiny, dveří apod.) – poděkování ing. Kosteleckému 
(RUK) za aktivní a efektivní zapojení do jednání. 

 
Mgr. Tomáš Gec – člen kolegia děkanky pro projekt Modernizace a rozšíření 
prostorového zázemí výuky v Areálu UK Jinonice  
1. Probíhá kontrola dodatku č. 3 SoD s OHL ŽS na MŠMT (6 změnových listů). 
2. Probíhá příprava dodatku č. 4 k SoD (návrhy na změnové listy – vzduchotechnika, topení, 

dispoziční úpravy, řešení akustiky, apod.), čekáme na aktualizovaný harmonogram od OHL 
ŽS.  

 
Ing. Ondřej Blažek – tajemník fakulty 
1. Mimořádný stav na UK byl dle OR 16/2021 z 30. 4. 2021 prodloužen do 28. 5. 2021. 

Všechna nařízení přijatá v souvislosti s COVID-19 na FSV UK jsou tedy zatím v platnosti 
(zejména, co se týká přístupu na pracoviště, testování SARS-CoV-2, oběh účetních 
dokladů).  

2. Vydána nová OD, která aktualizují oblasti:  
a) Řád výběrových řízení na FSV UK z důvodu souladu opatřením rektora: OD 6/2021 

Závazný postup k provedení Řádu výběrových řízení na Univerzitě Karlově pro 
obsazování pracovních míst na Fakultě sociálních věd UK. 

b) Příspěvek na stravování – umožnění “stravenkového paušálu”: OD 7/2021  Příspěvek 
na stravování zaměstnanců, provádění srážek ze mzdy za účelem úhrady stravovacích 
poukázek. Příspěvek na úhradu ročního jízdného na území hl. města Prahy v městské 
hromadné dopravě.  Příspěvek na úhradu roční slevové In Karty Českých drah. 

3. Ke konci minulého měsíce dalo výpověď celkem 5 THP na děkanátu (IT, SO, PO), hledáme 
obsazení příslušných pozic, aby došlo k předávce agend během výpovědní doby. 

Mgr. Magda Pečená, Ph.D. – předsedkyně AS FSV UK 
1. Připomínky ke Kariérnímu řádu odeslány 29. 4., s termínem setkání 28. 5. zástupci senátu 

počítají. Množí se dotazy ohledně finální verze KŘ UK. 
2. Na příštím zasedání senátu 11. 5. předpokládáme, že bude vyhlášena volba kandidátů na 

nového děkana/děkanku. 
3. Rozpočet FSV UK na 2021 byl na EK FSV UK projednán a doporučen ke schválení senátu. 

Pan tajemník byl požádán o ověření výpočtu zahraničních pracovníků a zjištění definice 
graduation rate. 

4. Dále byly na EK FSV UK krátce diskutovány Principy rozpočtu na 2022, dopis/podnět na 
EK UK z 3. 6. 2019 týkající se obecně principů rozpočtu byl zaslán panu proděkanu 
Kučerovi jako stále platný. 

5. Několik senátorů se účastnilo kulatého stolu s prorektorem Konvalinkou ohledně 
hodnocení vědy.  

6. Dopis k Hodnocení vědy – prosíme vložit informaci, že senát výsledky hodnocení 
diskutoval a zazněly mnohé výtky k celkovému výsledku a vyznění zprávy (ne všichni 
senátoři AS FSV UK měli hodnotící zprávu k dispozici) 

7. Senátoři Hana Kubátová a Václav Moravec opět připomínají Usnesení č. 11 a 12 ze 
zasedání senátu 1. 9. 2020 (týkající se administrativní zátěže, elektronizace, nefunkčního 



webu pro některé účely apod.). Prosím o názor a návrh/konkrétní harmonogram postupu v 
realizaci těchto usnesení. Audit – k jednotlivým bodům se domluví s panem tajemníkem.  

8. Volební řád – LK FSV UK projednala s LK UK, nicméně komise to interně projedná až 
tento čtvrtek 6. 5. – děkanka poděkovala předsedkyni AS FSV UK za její iniciativu a 
předsedovi Legislativní komise AS FSV UK za projednání návrhu na LK UK, v květnu by 
plénum AS FSV UK mělo jen projednat, zda souhlasí s návrhem, případně má ještě další 
doplnění, ale schvalování předpisu by mělo proběhnout až v červnu, aby mohl být 2 týdny 
předem vyvěšen. 

 
  

Zapsala: Klára Novosadová 
Vidi: Alice Němcová Tejkalová 
 


