Zápis č. 15
z jednání kolegia děkanky ze dne 26. 6. 2018
Přítomni: T. Gec, T. Karásek, Z. Kasáková, J. Remr, N. Švarcová, A. N. Tejkalová, J. A. Víšek
Omluveni: D. Emler, P. Bednařík, M. Krausz Hladká, J. Kučera, L. Krištoufek
Sdělení děkanky:
1. Předloženo k připomínkování opatření děkanky Závazný postup k provedení Řádu výběrových
řízení na Univerzitě Karlově pro obsazování pracovních míst na Fakultě sociálních věd připomínky členů kolegia zasílat do konce týdne.
2. Příprava dopisu, kde jsou popsány propagační aktivity a kontakty FSV UK, dopis bude rozeslán
na všechny střední školy v ČR.
Sdělení členů kolegia děkanky:
prof. PhDr. Jaroslav Kučera, CSc. - proděkan pro vědu a výzkum, statutární zástupce děkanky
(v zastoupení ANT)
1. Nominace na Medaili Josefa Hlávky - předložen jeden návrh z IPS - profesorka Blanka Říchová.
Kolegium s návrhem souhlasí, požaduje upravení průvodního dopisu IPS, následně bude
zasláno na RUK.
JUDr. PhDr. Tomáš Karásek, Ph.D. - proděkan pro rozvoj
1. Zprostředkoval informace z RKR:
 JM pan rektor: Informace o rozpočtu pro vysoké školy - na univerzitu přišlo letošních
dodatečných 45 milionů Kč, bude rozděleno standardním způsobem, mělo by být využito na
mzdy. Na rok 2019 slíbeno posílení o 1,8 miliardy Kč, nicméně většina prostředky účelově
vázána - vedena další jednání.
 Zahraniční styky: informoval o získání projektů kreditové mobility.
 Studium: během července bude uzavřen Moodle - upgrade na novou verzi, vyučující byly
informováni emailem.
 Institutional Evaluation Programme: Progress Report: do 2. 7. mohou fakulty zaslat zásadní
připomínky k hodnocení.
 Evropská spolupráce: Zapojení do Evropské univerzitní aliance 4EU - podáno 97 projektů,
UK figuruje v 68. Čeká se vyhlášení příslušné výzvy v říjnu t. r. lze případně ještě podávat
dodatečné podněty k zařazení do programu.
 Akreditace habilitačních a jmenovacích řízení: Výzva rektora ke zvážení zachování
stávajícího počtu oborů (224 doc., 204 prof. - u některých velmi málo reálně využito). NAÚ
už teď přetížen (místo zákonné lhůty 150 dnů reálně vyřizuje do 230 dnů > podklady pro
akreditace, které končí v září 2019, bude třeba zaslat nejpozději v únoru).
 Návrh Strategie vnitřního hodnocení na UK: Jde o paragrafované znění předběžně
diskutovaného materiálu, budou probíhat další jednání (plánovány dva kulaté stoly a
návštěva prorektora na vědeckých radách fakult během podzimu). Připomínky fakult
zaslat do 10. 7. 2018 k rukám prorektora Konvalinky.
 Výsledky soutěže PRIMUS: Uspěl fakultní projekt doc. Krištoufka, další projekt těsně 'pod
čarou'. Stagnující počet projektů, které podávají lidé vně UK (a zejména ze zahraničí) - apel
na zlepšení.
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2. OP VVV Jinonice: 20. 6. 2018 proběhlo jednání s řediteli institutů FSV UK a vedoucími center k
využití jinonického areálu po rekonstrukci a dostavbě. Shoda na obsazení areálu čtyřmi
instituty (IKSŽ, IMS, IPS, ISS), instituty následně zaslaly upřesnění stávajích úvazků a
požadavků na prostorové řešení - bude řešeno na schůzce s architekty 27. 6.
3. Areálová rada Jinonic v úterý 19. 6. 2018 - souhlas s převzetím areálu ze strany FSV UK od 1. 1.
2019, zprávy od FHS UK o postupu rekonstrukce v Tróji.
3. Institucionální plán (vč. prostředků na inovaci kurzů) 2019-2020: Pro FSV UK alokováno 6 998
620,- Kč ročně (v IP 2016-2018 to bylo 6,57 mil. korun ročně). Návrh využití: převzetí stávající
struktury a případné dílčí úpravy v akcentech, v rámci inovace kurzů navržen důraz na
elektronizaci a internacionalizaci (soutěž bude třeba realizovat do 30. 9. 2018).
4. Aktualizace Strategického plánu rozvoje (SPR) UK: přehled projektových záměrů do OP VVV,
bude provedena kontrola se překryvu se získanými projekty a harmonizace s projekty IP (do
konce roku).
doc. PhDr. Ladislav Krištoufek, Ph.D. - proděkan pro studijní záležitosti (v zastoupení ANT)
1. Proběhlo
hodnocení
výuky,
v
následujících
dnech
budou
odpovědi
zpracovány/překontrolovány a dále zveřejněny.
2. Byla překontrolována OD, která se týkají studijní agendy, resp. existence jejich anglických
verzí. Kromě OD 23/2018 Hodnocení výuky na FSV UK jsou anglické verze pro všechny (je ještě
třeba dořešit jejich křížení mezi CZE a ENG verzemi webu). K danému OD (po možné
aktualizaci ohledně Zlatých kurzů) bude anglická verze přidána.
3. Priority přes prázdniny (krom běžné agendy):
a) Analýza výsledků Hodnocení studia v širším kontextu a návrh možných změn a zlepšení.
Následně možná úprava OD 23/2018 Hodnocení výuky na FSV UK či vydání
samostatného OD ohledně Zlatých kurzů.
b) Aktualizace OD (minimálně OD 55/2012 Výklad předpisů k vypisování zkouškových
termínů a zapisování výsledků zkoušek/klasifikovaných zápočtů a organizační pokyny a
OD 23/2015 Postup při kontrole studijních povinností a zápisu do dalšího ročníku).
c) Výběr témat pro video-tutoriály SIS.
PhDr. Zuzana Kasáková, Ph.D. - proděkanka pro zahraniční styky
1. V úterý 19. 6. 2018 proběhlo setkání s proděkanů pro zahraniční styky s panem prorektorem
Škrhou a prorektorkou Rovnou ohledně zahraniční agendy UK.
2. Dokončeno výběrové řízení na pozici referentky OZS. Nová pracovnice nastoupí začátkem
července 2018.
3. 18. června 2018 nastoupil nový referent OZS.
4. Rozděleny finanční prostředky na projekty institutů v rámci internacionalizace.
PhDr. Natálie Švarcová, Ph.D. - proděkanka pro doktorské studium a další formy vzdělávání
1. Příprava opatření děkanky k centru doktorských studií.
2. Schůzka na CESES k pedagogické a didaktické stránce výuky.
Mgr. Jiří Remr, Ph.D. - člen kolegia děkanky pro e-learning a nové vzdělávací platformy
1. Implementace a rozšíření moodlu v rámci katedry na ISS FSV UK.
2. Dne 18. 6. 2018 proběhlo setkání koordinátorů pro reformy vzdělávání, jednáno o
přechodu na Turnitin.
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prof. RNDr. Jan Ámos Víšek, CSc. - člen kolegia děkanky pro přípravu strategických a
koncepčních dokumentů
1. Na zasedání správní rady Hlávkovy nadace byla předložena jen jedna žádost za FSV UK, přitom
se jedná o solidní prostředky, na které by dosáhlo více studentů FSV, je třeba lépe propagovat
mezi studenty.
Mgr. Tomáš Gec - tajemník fakulty
1. Informace k GDPR (OD k rušení účtů. disclaimer, používání úředních mailů - bude upřesněno) kolegium projednalo informaci od pověřence pro GDPR.
2. Informace k převedení jinonického areálu do správy.
3. OD 1. 9. 2018 budou v opatření děkanky za správnost uvedeny právník a navrhovatel,
právnička musí vidět návrh před předložením ke schválení AS FSV UK.
4. OD - výběrová řízení.
Zapsala: Klára Novosadová
Vidi: Alice N. Tejkalová
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