Zápis č. 12
z jednání kolegia děkanky ze dne 21. 5. 2018
Přítomni: P. Bednařík, T. Gec, T. Karásek, M. Krausz Hladká, L. Krištoufek, J. Remr, N. Švarcová, A.
N. Tejkalová, J. A. Víšek
Omluveni: D. Emler, Z. Kasáková, J. Kučera
Sdělení děkanky:
1. Gratulace studentům FSV UK zapojeným v projektu Stužák k zisku ocenění Gratias Tibi pro
aktivní mladé lidi.
2. FSV UK uzavřela smlouvu o akademické spolupráci s Management Centrem v Innsbrucku (MCI)
a Advance Healthcare Management Institutem v Praze (AI).
3. Agenda PR:
 Za r. 2017 proběhla podruhé analýza četnosti vystupování zaměstnanců pod hlavičkou FSV
UK v médiích, s cílem alespoň symbolicky ocenit zaměstnance, kteří jsou otevřeni kontaktu s
médii, a podílejí se tak na PR fakulty. V roce 2017 v médiích pod hlavičkou fakulty nejčastěji
vystupovali (za jednotlivé instituty FSV UK): prof. Michal Mejstřík (IES), prof. Jan Jirák
(IKSŽ), dr. Kryštof Kozák (IMS), dr. Kamil Švec a dr. Josef Mlejnek (IPS, shodný počet
výstupů) a prof. Arnošt Veselý (ISS).
 Ve středu 16. května 2018 se fakulta prezentovala vybrané skupině dvaceti středoškolských
studentů v rámci Jarní školy Juniorské univerzity UK.
 Program zajišťoval nejprve Mgr. František Géla ve fotokomoře na IKSŽ, pak studentům v
Rozhlasové a televizní laboratoři v Celetné Ing. Jan Pospíšil představil činnost RTL; za
fakultu akci organizovala Aneta Caltová, za RUK Miroslav Čermák a Helena Lhotáková.
 V rámci zkvalitnění a sjednocení prezentace fakulty opět po roce proběhlo fotografování
zaměstnanců profesionálním fotografem.
 Probíhá příprava brožury pro prváky – FSV Intro – ve spolupráci se studentskými spolky,
rozvojovou komisí AS FSV UK, studijním oddělením a některými dalšími zaměstnanci
děkanátu.
 Proběhla registrace FSV UK na studentské veletrhy na Slovensku – Gaudeamus Nitra (září
2018) a Akademia & Vapac Bratislava (říjen 2018). Účast koordinuje RUK.
Sdělení členů kolegia děkanky:
prof. PhDr. Jaroslav Kučera, CSc. - proděkan pro vědu a výzkum, statutární zástupce děkanky
(v zastoupení ANT)
1. Kolegium děkanky doporučilo nominovat na Cenu J. Hlávky Mgr. Miroslava Palanského, M.A. z
IES.Cena Josefa Hlávky je určena pro nejlepší studenty a absolventy pražských veřejných
vysokých škol, brněnské techniky a mladé talentované pracovníky Akademie věd České
republiky, za fakultu může být na RUK odeslána jedna nominace.
2. Na Cenu MŠMT schválilo kolegium děkanky nominace:
 magisterské programy: Mgr. Jiří Ježek (IPS)
 doktorské programy: Mgr. Petr Špelda, Ph.D. (IPS)
Cena ministra školství, mládeže a tělovýchovy je určena pro vynikající studenty a absolventy studia
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ve studijním programu a za mimořádné činy studentů, za fakultu může odejít na RUK jedna
nominace v každé kategorii.
3. Z institutů FSV UK přišly dvě nominace do Komise pro hodnocení výsledků VO a
ukončených programů RHV RVVI: IKSŽ - prof. Martin Štoll skupina Humanities and the Arts,
IPS - doc. Emil Aslan skupina Social Sciences - kolegium děkanky nominace odsouhlasilo.
JUDr. PhDr. Tomáš Karásek, Ph.D. - proděkan pro rozvoj
1. Informace o vývoji jinonického projektu (výzva 016 OP VVV): ustavení poradní skupiny
děkanky (první jednání 21. 5. odpoledne), diskuse o způsobu výběru generálního dodavatele,
řešení otázky udržitelnosti projektu (náklady na užívání areálu po rekonstrukci a dostavbě),
zapojení uživatelů (instituty a součásti fakulty) do definice standardů/detailů ve fázi navazující
na stavební povolení.
2. Informace o realizovaných schůzkách:
 jednání s děkankou FHS UK dne 14. 5. 2018,
 jednání s ředitelem Správy budov a zařízení UK dne 18. 5.
3. Avízo dalších schůzek:
 jednání s ředitelem ÚVT dne 21. 5.: perspektivy působení ÚVT v jinonickém areálu
po jeho rekonstrukci a předání do správy FSV, dílčí otázky spolupráce ÚVT a CIVT
(podmínky pro fungování záložního pracoviště CIVT v CDMS Krystal, spolupráce v
objektu na Malém náměstí atd.),
 jednání s ředitelem KaM dne 22. 5.: řešení parametrů nabídky stravování v
jinonickém areálu po rekonstrukci a dostavbě.
doc. PhDr. Ladislav Krištoufek, Ph.D. - proděkan pro studijní záležitosti
1. Metodická návštěva z RUK (prorektorka Králíčková a tým):
a) Údaje v SIS musejí být přesné a vydávané dokumenty musejí odpovídat SIS.
b) Definice podepisování dokumentů “v zastoupení”.
c) Připomenutí SHAREPOINTu (tedy jakési FAQ).
2. Podmínky přijímacího řízení jsou na kontrole na RUK a budou předloženy na červnovém AS FSV
UK.
3. Cena Arnošta z Pardubic - cena rektora pro vynikajícího vyučujícího a za vynikající počin ve
vzdělávací činnosti (1+1). Je třeba nahlásit na RUK do konce května. Návrhy z institutů FSV UK
budou předloženy na příštím KD.
PhDr. Petr Bednařík, Ph.D. - proděkan pro koncepci a kvalitu studia
1. V pondělí 14. května 2018 proběhlo na rektorátu jednání s prorektorkou prof. Wildovou a mgr.
Tomáškem. Za FSV UK se jej zúčastnili paní děkanka a proděkan Bednařík. Přítomni byli také
zástupci FHS UK. Jednalo se o akreditaci studijního programu Sociální antropologie. Druhým
bodem jednání byla příprava odvolání proti rozhodnutí Národního akreditačního úřadu
neudělit institucionální akreditaci v doktorském studiu oblastem vzdělávání Mediální a
komunikační studia; Sociální práce. Následně na obou fakultách probíhala příprava podkladů
pro odvolání, které odbor kvality vzdělávací činnosti a akreditací dokončil v pátek 18. května a
předal panu rektorovi k podpisu.
2. Na rektorát jsou nyní předávány akreditace, které byly na fakultní úrovni schváleny v květnu.
Současně u řady akreditací již rektorátní odbor kvality vzdělávací činnosti a akreditací provedl
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kontrolu akreditačních spisů a doplnil do nich své požadavky na úpravy. Na fakultě pak
sestavovatelé provádějí ve spisech požadované úpravy. Část akreditačních spisů již fakulta po
úpravách předala na rektorát a akreditace mohou jít k projednání na Radu pro vnitřní
hodnocení. Další část je nyní ve fázi úprav a bude předána na rektorát do konce května 2018.
Mgr. Jiří Remr, Ph.D. - člen kolegia děkanky pro e-learning a nové vzdělávací platformy
1. Zúčastní se koordinační schůzky v rámci příprav zavedení e-learningu.
Mgr. Tomáš Gec - tajemník fakulty
1. Informoval o vydání opatření rektora k GDPR.
2. Proběhne aktualizace vydaných opatření děkana/děkanky, zejména vydaných před rokem
2015.
3. Od 1. 6. 2018 nastoupí vedoucí projektového oddělení Ing. Kindermann.

RŮZNÉ
1. Členům kolegia děkanka rozešle k úpravě Plán realizace strategického záměru FSV UK v roce
2018 s připomínkami senátorů i komisí, finální verze bude projednána na pondělním zasedání
KD.

Zapsala: Klára Novosadová
Vidi: Alice N. Tejkalová
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