Zápis č. 15
z jednání kolegia děkanky ze dne 14. 6. 2021
Přítomni: P. Bednařík, T. Cahlík, T. Karásek, J. Kučera, M. Pečená, J. Remr, A. N. Tejkalová,
J. A. Víšek
Omluveni: O. Blažek, T. Gec, Z. Kasáková, M. Krausz Hladká, L. Krištoufek
Sdělení děkanky:
1. Sdělení PR:
• Zveřejněn fakultní podcast De Facto, který je k nalezení na podcastové aplikaci Spotify a
přehrát lze také na naší webové stránce.
• Pro zaměstnance děkanátu jsme zorganizovali školení Canvy – webové platformy na
tvorbu grafického materiálu.
• Právě probíhá druhá vlna náborové kampaně. Připravili jsme neformální dopisy
uchazečům s desaterem pro prváka, které rozeslalo SO. Nyní komunikujeme především
zápisy na dálku.
• Připravujeme rozdělení instagramového účtu na účet český a pro zahraniční studenty.
Zahraniční účet bude vytvořen, český zůstane pouze pro komunikaci k českému publiku.
• Finalizujeme medailonek Jsem z FSV UK s absolventkou mediálních studií.
• Probíhalo vylepšování prezentace na zahraničních studijních portálech.
• V pondělí proběhne fotografování senátorů a senátorek AS FSV UK a některých
zaměstnanců děkanátu.
2. Doplnění zástupů na červencových promocích.
3. Klára Novosadová rozeslala podklady k Principům personálního rozvoje a Vnitřnímu
mzdovému předpisu na instituty a požádala ředitele institutů, vedoucí center a předsedkyni
senátu o rozeslání zaměstnancům a senátorům a informaci a připojení o kulatém stolu pro
akademickou obec UK 22. 6. 2021. Z toho důvodu byl odložen fakultní kulatý stůl na
podzim a bude nad další, nikoliv aktuální pracovní verzí fakultního opatření, v návaznosti
na univerzitní předpisy.
Sdělení členů kolegia děkanky:
prof. PhDr. Jaroslav Kučera, CSc. – proděkan pro vědu a výzkum, statutární zástupce
děkanky
1. Institucionální prostředky na vědu 2021 – kompletní informace, v celkovém součtu došlo k
navýšení finančních prostředků.
2. Správa a uložení výzkumných dat na Univerzitě Karlově – obdrželi jsme dotazník z RUK,
který jsme rozeslali na instituty FSV UK, informace je k dispozici i na webových stránkách.
3. Cooperatio – obsazení koordinačních rad, další kolo proběhne na podzim – přiřazování
pracovníků k jednotlivým oborům a příprava vizí jednotlivých oborů.
4. Informace k projektu TAČR, který vede dr. Nikola Schmidt.
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prof. PhDr. Ladislav Krištoufek, Ph.D. – proděkan pro studijní záležitosti (zprostředkovala
ANT)
1. Dnes prezentuje na Kulatém stolu 2021 – Hybridní jaro na RUK.
2. Dne 15. 6. proběhne uvítání nových studentů programu prg.ai Minor. Zároveň FSV UK bude
mít prvního absolventa.
doc. Ing. Tomáš Cahlík, CSc. – proděkan pro doktorské studium a další formy vzdělávání
1. Předložil údaje o vyplacených stipendiích za výzkum a specifický výzkum od října 2020 do
března 2021. Údaje je třeba považovat za testovací, nedávají zatím úplný přehled. Nejsou
tam zahrnuta stipendia podle čl. 5 a čl. 9. Testování nicméně ukázalo schůdnost tohoto
postupu získávání údajů o zapojení do výzkumu. Dalším krokem bude analýza za období
říjen 2020 až září 2021, do které už zahrneme všechna relevantní stipendia. Získané údaje
zkombinujeme s oficiálními daty o doktorském studiu, která dostaneme z rektorátu a
vytvoříme různé ukazatele, o jejichž dalším využívání budeme diskutovat.
2. Žádost o akreditaci rekvalifikačního programu “Oceňování obchodních závodů” (viz
přiložený soubor) – kolegium žádost projednalo a souhlasí.
PhDr. Petr Bednařík, Ph.D. – proděkan pro koncepci a kvalitu studia
1. Fakulta odeslala všechny požadované podklady pro hodnocení bakalářského studijního
programu Politologie a mezinárodní vztahy. Doc. Perrotino a dr. Kofroň sepsali podrobnou
sebehodnotící zprávu tohoto SP, přičemž využili datové soubory připravené Ing. Pavlem
Kotem ze studijního oddělení. Nyní zaslané materiály studuje zpravodaj Rady pro vnitřní
hodnocení.
2. Odbor kvality vzdělávací činnosti a akreditací RUK zaslal fakultám výsledky druhé vlny
dotazníkového šetření ohledně on-line výuky během pandemie COVID-19. V zimním
semestru se šetření zúčastnilo 522 studentů a 106 pedagogů FSV UK. Zástupci fakulty budou
v pátek 18. června diskutovat s prorektorkou Wildovou a pracovníky odboru o výsledcích
FSV UK.
3. Proděkan pro koncepci a kvalitu studia na základě připomínek rektorátu upravil a doplnil
žádosti o změny v akreditacích čtyř studijních programů. Tyto žádosti bude v červnu
projednávat Rada pro vnitřní hodnocení.
4. Proděkan pro koncepci a kvalitu studia jednal s novým ředitelem ISS FSV UK dr. Petrem
Soukupem o akreditacích, které bude tento institut předkládat ke schválení v zimním
semestru akad. roku 2021/2022.
5. Studijní komise AS FSV UK na svém květnovém zasedání rozhodla o vytvoření pracovní
komise pro akreditace a kredity.
Mgr. Jiří Remr, Ph.D. – člen kolegia děkanky pro e-learning a nové vzdělávací platformy
1. Informoval o průběhu výběru kolegy za M. Mouralovou na projekt 015 "Zvýšení kvality
vzdělávání na UK a jeho relevance na trhu práce".
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PhDr. Malvína Krausz Hladká, Ph.D. – členka kolegia děkanky pro mezinárodní a
cizojazyčné studijní programy (zprostředkovala ANT)
1. Dne 16. 6. proběhne strategická porada OCJSP ke koncepci registrací studentů do příštího
akademického roku.
2. Dne 21. 6. proběhne koncepční schůzka k problematice zapojení CJSP studentů do života na
FSV UK, iniciována Studijní komisí Akademického senátu FSV UK.
3. Dne 22. 6. se uskuteční schůzka s týmem UK Pointu a OCJSP a OVV zaměřená na různá
současná témata týkající se náboru studentů do CJSP, komunikace se studenty,
poskytovaných služeb pro ně apod.
JUDr. PhDr. Tomáš Karásek, Ph.D. – proděkan pro rozvoj
1. OP VVV Jinonice: Univerzitním orgánům postoupen ke schválení návrh dodatku č. 4 ke
smlouvě o dílo a návrh na převedení jinonického hotelu do správy FSV UK.
Mgr. Tomáš Gec – člen kolegia děkanky pro projekt Modernizace a rozšíření prostorového
zázemí výuky v Areálu UK Jinonice (zprostředkoval TK)
1. Proběhla finální část kontroly dodatku č. 3 k SoD s OHL ŽS – podpis se předpokládá v tomto
týdnu.
2. Byla podána sloučená ŽoP a ZoR projektu VVV 016 – Dostavba a rekonstrukce Jinonic.
3. Zahájeny práce na přípravě zadávací dokumentace pro VZ na výběr dodavatele interiérů.
4. Budou odeslány na řídící orgán MŠMT podklady ke kontrole dodatku č. 4 k SoD s OHL ŽS.
Mgr. Magda Pečená, Ph.D. – předsedkyně AS FSV UK
1. Ombudsman – projekt předložen na jednání AS FSV UK 15. 6., projednán s proděkanem
Krištoufkem, sociální komise se chystá vyhlásit volby na 13. – 14. října 2021.
2. Náhradníkem za doc. Filipa Lába je dr. Jaromír Soukup z IPS FSV UK.

Zapsala: Klára Novosadová
Vidi: Alice N. Tejkalová
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