Zápis č. 16
z jednání kolegia děkanky ze dne 30. 7. 2018
Přítomni: P. Bednařík, T. Karásek, Z. Kasáková, M. Krausz Hladká, L. Krištoufek, J. Remr, N.
Švarcová, A. N. Tejkalová
Omluveni: J. Kučera, T. Gec, D. Emler, J. A. Víšek
Sdělení děkanky:
1) Návrh kandidáta na členství ve Vědecké radě FSV UK za obor Politologie - doc. Karla Müllera,
Ph.D., vedoucího Katedry politologie VŠE v Praze - kolegium s návrhem souhlasí, děkanka osloví
doc. Müllera, pokud bude souhlasit, bude návrh předložen k projednání na AS FSV UK.
2) Na fakultu přišla žádost o přístup k informacím o poskytnutí bakalářské a diplomové práce
bývalého studenta FSV UK a prověření její kvality z hlediska citování zdrojů - jednotlivé žádosti
budou stejně jako tato předávány k řešení a vyjádření příslušného institutu FSV UK
prostřednictvím ředitelů.
3) Seznámila členy kolegia děkanky s prohlášením užšího předsednictva Rady vysokých škol ke
kauze plagiátorství.
Sdělení členů kolegia děkanky:
JUDr. PhDr. Tomáš Karásek, Ph.D. - proděkan pro rozvoj
1) Informace o realizaci projektu 016 - rekonstrukce a dostavba jinonického areálu:
 Zpracovány připomínky uživatelů, vč. požadavků institutů na prostorové uspořádání a další
funkce objektu; uzavřena debata o podobě vnějšího pláště - dodavatel projektu
(architektonické studio) dostal zadání pro zapracování změn do projektové dokumentace.
 S MŠMT konzultována způsobilost výdajů technických součástí stavby (vzduchotechnika,
vytápění atp.)
 Připravena koncepce výběru zhotovitele stavebních standardů, které budou tvořit součást
výběrového řízení na generálního dodavatele stavby.
 Probíhají jednání o konkrétních technických dopadech stavby.
 Zpracován aktualizovaný harmonogram realizace projektu.
 Příprava dopisu pro kvestorku UK - formální nabídka FSV UK na pronájem kompletní
kapacity Ubytovacího zařízení Jinonice ve správě RUK UK po dobu rekonstrukce
jinonického areálu a dopisu pro MHMP se žádostí o náhradní parkovací prostory.
 Příprava zprávy o realizaci a žádost o platbu (základem jsou náklady na nákup pozemků, za
projektovou dokumentaci, apod.), odpovídá za ni dosavadní projektový manažer ing.
Vejvoda.
2) Informace o realizaci projektu ve výzvě 044 - PRSP ('nábyteček'): probíhají výběrová řízení.
3) Informace o realizaci projektu ve výzvě 027 - zahraniční seniorní výzkumníci: výběr proběhl na
všech pěti institutech, momentálně se řeší formální úkony (víza, zdravotní prohlídky, nahlášení
na Úřadu práce atd.).
4) Připraven koncept fakultního zapojení do institucionálního plánu 2019-2020 - koncept
celofakultních aktivit, koncept soutěže na inovaci kurzů, interní fakultní harmonogram.
5) Aktualizace Strategického plánu rozvoje (SPR UK): projektové oddělení RUK provedlo revizi
jednotlivých fakultních projektů, během následujících týdnů kontrola a případné úpravy ze
strany proděkana pro rozvoj.
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doc. PhDr. Ladislav Krištoufek, Ph.D. - proděkan pro studijní záležitosti
1) Podkladová data pro Zlaté kurzy jsou připravena, Zlaté kurzy budou vyhlášeny na říjnovém AS
FSV UK.
2) Probíhají odvolání proti výsledkům přijímacího řízení. Zatím vše bez problémů.
3) Probíhají finální práce na řešení problému LaTeX vs. pdf/a.
4) Před začátkem semestru bude vydán metodický pokyn ohledně předmětů z jiných fakult UK.
5) V srpnu a v září bude pro připomenutí rozeslána studijním oddělením vyučujícím informace o
opatření děkanky 17/2018 týkajícího se užívání klasifikace A-F na FSV UK.
PhDr. Petr Bednařík, Ph.D. - proděkan pro koncepci a kvalitu studia
1) Rada pro vnitřní hodnocení na svém zasedání schválila 16. července 2018 tyto akreditace:
bakalářské - Sociologie se specializacemi; Sociologie a sociální politika; Komunikační studia se
specializacemi; magisterské - International Economic and Political Studies; International
Masters in Economy, State and Society; Balkan, Eurasian and Central European Studies;
doktorské - Ekonomie a finance. Další zasedání RVH se uskuteční 27. srpna, kde budou
projednávány další akreditace FSV UK.
2) FSV UK odevzdala v červenci na RUK upravené spisy doktorských studijních programů: Veřejná
a sociální politika; Ekonomie a ekonometrie (CERGE); Moderní dějiny (u tohoto SP fakulta
odevzdala také vyjádření k možnému překryvu s doktorskými SP v oblasti dějin na FF UK a FHS
UK). Na RUK odevzdala fakulta také upravený spis magisterského SP Ekonomický výzkum
(CERGE). Po schválení fakultními orgány FF UK předala fakulta na RUK akreditační spis
doktorského SP Politologie, který nyní zkontroluje odbor kvality vzdělávací činnosti a
akreditací.
PhDr. Zuzana Kasáková, Ph.D. - proděkanka pro zahraniční styky
1) K 1. 7. 2018 nastoupila nová pracovnice na OZS.
2) Řešena otázka nostrifikací včetně deadlinů.
3) Komunikace s RUK ohledně prezentace UK a fakult zástupcům amerických organizací sdružující
univerzity a další instituce, které nabízejí americkým studentům studijní pobyty v zahraničí.
Setkání na RUK plánováno na pondělí 15. října 2018 dopoledne, odpoledne návštěva
jednotlivých fakult dle zájmu.
4) Probíhají letní školy. Dnes je slavnostní ukončení AIPES.
5) Domluven termín schůzky k návrhu opatření ohledně vytvoření Herzl Center.
6) Komunikace s instituty FSV UK ohledně nastavení pravidel pro výběrová řízení na Erasmus+
praktické stáže.
PhDr. Natálie Švarcová, Ph.D. - proděkanka pro doktorské studium a další formy vzdělávání
1) Předložen návrh Opatření děkanky o Centrech doktorských studií na FSV UK. Kolegium s
opatřením, které bylo projednáno i s instituty, souhlasí a vítá ho. Děkanka také zadala
proděkance Švarcové, aby nastavila po projednání s instituty minimální částku za výuku
doktorandů na institutech FSV UK tak, aby tato částka odpovídala vynaloženému úsilí
doktorandek a doktorandů.
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PhDr. Malvína Krausz Hladká, Ph.D. - členka kolegia děkanky pro mezinárodní a cizojazyčné
studijní programy
1) Schůzka s oddělením pro vnější vztahy - PR aktivity pro zahraniční studenty.
2) Plánuje schůzku na RUK k nostrifikacím.
3) Zprostředkovala kolegiu podnět z IMS FSV UK k nastavení výše školného pro studenty EU a
mimo EU - vzhledem k nedávné úpravě předpisů vedení fakulty prozatím změny v nastavení
výše školného neplánuje, pověřilo dr. Krausz Hladkou jednáním s instituty tak, aby byl podnět
připraven, až se znovu otevřou univerzitní předpisy.
Mgr. Jiří Remr, Ph.D. - člen kolegia děkanky pro e-learning a nové vzdělávací platformy
1) Komunikace s americkou lektorkou k uskutečnění přednášky na téma zapojení nových pomůcek
do výuky.
2) Na konci června 2018 se konalo neformální setkání k progresivní výuce na FSV UK. Z jednání
vyplynul návrh, uspořádat konferenci k výuce. Děkanka navrhla pozvat kvalitní zahraniční
pedagogy jako přednášející na výměnu zkušeností, kolegium návrh podporuje, stejně jako
realizaci mezinárodní konference k metodám vzdělávání v roce 2019, Dr. Remr bude informace
tlumočit skupině vyučujících zainteresovaných na zvýšení pedagogických kvalit a vytvoří základ
organizačního týmu.
RŮZNÉ
1) Obsazení promocí proděkany.
2) Informace o termínech KD a RKD.
3) Na FSV UK přišla Žádost o poskytnutí informace před zahájením veřejnosprávní kontroly UK
pro rok 2018 - doplnění chybějících údajů k projektům GA ČR, TA ČR a MŠMT, zaslání doplněné
tabulky do 10. 8. 2018 na RUK, žádost přeposlána Mgr. Horníčkové k vyřízení.

Zapsala: Klára Novosadová
Vidi: Alice N. Tejkalová
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