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Zápis č. 13 
z jednání kolegia děkanky ze dne 31. 5. 2021 

  
Přítomni: P. Bednařík, O. Blažek, T. Cahlík, T. Gec, T. Karásek, Z. Kasáková, L. Krištoufek, J. 
Kučera, M. Krausz Hladká, M. Pečená, J. Remr, A. N. Tejkalová, J. A. Víšek 
 
Sdělení děkanky: 
1. Dopis z RUK – komise pro hodnocení vysoce kvalitních monografií na UK – návrh nového 

člena, kolegium návrh projednalo a doporučilo jmenovat doc. Haladu z IKSŽ FSV UK.  
2. Informace ke sdílení podkladů na AS FSV UK.  
3. Termíny zasedání KD o letních prázdninách:  

12. 7. v 10:00 hod. 
10. 8. v 9:30 hod.  
6. 9. v 9:30 hod. 
Informace z RKR: 
• Doktorská stipendia pro rok 2021 proplatí MŠMT.  
• Dne 14. 6. 2021 se bude konat kulatý stůl k zhodnocení výuky (proběhne hybridně). 
• Prodloužen mimořádný stav na UK.  
• Vývoj cizojazyčného webu.  
• Definice postdoktoranda – není za něj považován pracovník, který získal Ph.D. na 

stejném pracovišti, na kterém by měl nyní působit jako postdoktorand.  
• Analýza správy a uložení výzkumných dat na UK – dotazníkové šetření, termín na RUK 

do 13. 6. 2021. 
• Z RUK doručena žádost o jmenování jednoho až dvou zástupců fakulty do pracovní 

skupiny k přípravě seznamu EIZ (CzechELib) zajišťovaných Národním centrem EIZ pro 
roky 2023–2027 (vychází z materiálu “Metodika výběru a financování EIZ  pro roky 
2023–2027), dopis bude předán dr. Ireně Prázové, vedoucí SVI.  

• Principy kariérního rozvoje budou předloženy na zasedání RKR a AS UK v červnu.  
4. Dne 15. 6. od 15:00–17:00 hod. bude svoláno online setkání zástupců vedení fakulty s 

akademickou obcí k projednání návrhu Kariérního řádu FSV UK.  
5. Sdělení PR.  

• odstartuje podcast FSV UK De Facto (M.Perottino, L. Krištoufek). 
 

Sdělení členů kolegia děkanky: 
 
prof. PhDr. Jaroslav Kučera, CSc. – proděkan pro vědu a výzkum, statutární zástupce 
děkanky 
1. Připravuje podklady na páteční mimořádné zasedání KD: 

• financování vědy,  
• oborová specifika v habilitačním a jmenovacím řízení,  
• hodnocení vědy – zpětná vazba. 
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prof. PhDr. Ladislav Krištoufek, Ph.D. – proděkan pro studijní záležitosti 
1. Personální situace na SO. 
2. Proběhlo online setkání k hybridní výuce s RUK (25. 5.), tentokrát s hostem Radkem 

Špicarem (místopředseda NAÚ). 
3. Rozpis promocí bude rozeslán všem členům kolegia. 
 
doc. Ing. Tomáš Cahlík, CSc. – proděkan pro doktorské studium a další formy vzdělávání 
1. Informace k podkladovým materiálům doktorského studia na zasedání RKD. 
 
PhDr. Petr Bednařík, Ph.D. – proděkan pro koncepci a kvalitu studia 
1. Probíhá příprava sebehodnotící zprávy a podkladů pro hodnocení studijního programu 

Politologie a mezinárodní vztahy. Rektorátem je termín dokončení stanoven na 4. června. 
Vyplňování se uskutečňuje v aplikaci ve Studijním informačním systému.  

2. Na rektorátu probíhá zpracování žádostí o změny v akreditacích studijních programů, které 
fakulta předložila odboru kvality vzdělávací činnosti a akreditací RUK v květnu. Po 
finalizaci žádosti projedná Rada pro vnitřní hodnocení.                  

 
Mgr. Jiří Remr, Ph.D. – člen kolegia děkanky pro e-learning a nové vzdělávací platformy 
1. Hledá náhradu za M. Mouralovou na projekt 015 "Zvýšení kvality vzdělávání na UK a jeho 

relevance na trhu práce".  
 
prof. RNDr. Jan Ámos Víšek, CSc. – člen kolegia děkanky pro přípravu strategických a 
koncepčních dokumentů 
1. Informoval o neformálním setkání svého kurzu U3V. Doporučil i pro jiné kurzy U3V. 
 
PhDr. Zuzana Kasáková, Ph.D. – proděkanka pro zahraniční styky 
1. Letní škola češtiny.  
2. Zpracování přihlášek na studentské výjezdy v rámci mezifakultních a meziuniverzitních 

dohod na AR 2021/2022. 
3. Příprava informační brožury pro zahraniční studenty. 
4. Spolupráce se spolky.  Informace o vzniku nového spolku studentského spolku CJSP – FSV 

Student Society. 
 
PhDr. Malvína Krausz Hladká, Ph.D. – členka kolegia děkanky pro mezinárodní a 
cizojazyčné studijní programy 
1. Bylo dokončeno 2. kolo PŘ, rozesílání infomailů a faktur. Rozesílání Welcome packages a 

vízových dokumentů. 
2. Předán podklad k vládním stipendiím na RUK. 
3. Follow up ze setkání s představiteli IKSŽ FSV UK – setkání k využití studentů IKSŽ s 

koordinátorem, řešení cotutelle. 
4. V spolupráci s PR řešené dárkové předměty, příprava a update brožury pro studenty apod., 

FB skupina pro CJSP. 
5. Vyřízeno 5 stipendií z Development Scholarship, pro zbylých 8 připravovány smlouvy. 
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6. Ve spolupráci s proděkanem pro koncepci a kvalitu studia  a garantem programu probíhá 
proces prodloužení double degree smlouvy v programu IMESS. 

 
JUDr. PhDr. Tomáš Karásek, Ph.D. – proděkan pro rozvoj 
1. OP VVV Jinonice: Dodatek č. 4 projednání na ekonomické a legislativní komisi AS FSV UK 

s pozitivním stanoviskem. // Na obou komisích byl se stejným výsledkem projednán také 
záměr převzít do správy fakulty prostory ubytovacího zařízení Jinonice. // Finalizována 
koncepce AV techniky a jejího rozmístění, dořešena problematika zastínění v přízemí budov 
B a C. 
 

Mgr. Tomáš Gec – člen kolegia děkanky pro projekt Modernizace a rozšíření prostorového 
zázemí výuky v Areálu UK Jinonice  
1. Podepsány ZL k dodatku č. 4 SoD ze strany OHL ŽS a předloženy na jednání AS FSV UK. 
2. Čekáme na ukončení kontroly ZL k dodatku č. 3 SoD s OHL ŽS ze strany MŠMT.  
3. Probíhá příprava na podání ZoR a ŽoP k projektu VVV 016. 
 
Ing. Ondřej Blažek – tajemník fakulty 
1. Dodatek k rozpočtu FSV UK 2021 bude schvalován AS FSV UK per rollam v červnu 2021. 

Neznáme výši 2. splátky bonifikace Progresu, ostatní položky jsou již potvrzeny. 
2. Volné pozice v PO se podařilo obsadit. V ITO stále hledáme pozice zajišťující vývoj a 

podporu aplikací a webů. 

Mgr. Magda Pečená, Ph.D. – předsedkyně AS FSV UK 
1. Dodatek č. 4  a převedení zbývajících prostor ub. zařízení pod správu FSV UK projednáno 

EK s doporučujícím usnesením. 
2. Na jednání senátu 1. 6. 2021 se v 16 hod připojí prof. Králíčková (LF Plzeň) a prof. Stehlík 

(FF UK). 
  

RŮZNÉ: 
1.  Děkanka poděkovala za podklady k reportingu strategických priorit.  
 
 
 
Zapsala: Klára Novosadová 
Vidi: Alice N. Tejkalová 

 


