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Zápis č. 16 
z jednání kolegia děkanky ze dne 7. 9. 2020 

  
Přítomni: P. Bednařík, T. Cahlík, T. Karásek, Z. Kasáková, J. Kindermann, L. Krištoufek, J. 
Kučera, M. Krausz Hladká, J. Remr, A. N. Tejkalová, J. A. Víšek. 
Omluveni:  O. Blažek, V. Moravec. 
 
Sdělení děkanky: 
1. Sdělení PR:  

• Proběhlo nafocení exteriérů a interiérů objektu Pekařská 16 za účelem 
propagačních aktivit na fakultním webu, sociálních sítích a propagačních 
materiálech pro studenty a uchazeče. Správa objektu potvrdila povolení majitele 
takto fotografie užívat. 

• Minulý týden byla spuštěna propagace nových prostor Pekařské 16 skrze fakultní 
web a sítě.  

• Probíhají přípravy na oslavy 30 let existence FSV UK ve Vlasteneckém sále – 
proběhla schůzka s organizačním oddělením RUK, ladí se poslední detaily 
programu, během příštího týdne budou rozesílány pozvánky, oslavy se budou 
konat 22. 10. 2020. 

• V procesu je výroba nových bannerů FSV UK – jeden obecný pro účely veletrhů 
apod., druhý k 30 letům FSV UK. 

• Probíhá finalizace české a anglické brožury pro studenty prvního ročníku INTRO. 
• Probíhá sběr podkladů pro novou brožuru pro uchazeče o studium. 

2. Informace z Krizového štábu UK, situace kolem COVID-19 (a příprava na její další 
vývoj) bude diskutována na výjezdním zasedání KD. 

3. Proběhne avizovaný “kulatý stůl” ke sdílení zkušeností s online výukou formou webináře 
– požádala o stanovení termínu v druhé polovině září J. Remra a L. Krištoufka.  

4. Zúčastní se seznamovacích kurzů IPS FSV UK a IKSŽ FSV UK. 
 
Sdělení členů kolegia děkanky: 
 
prof. PhDr. Jaroslav Kučera, CSc. – proděkan pro vědu a výzkum, statutární zástupce 
děkanky 

1. Informace o národním hodnocení v modulu M1 v roce 2020 – UK je hodnocena jako 
celek, v průběhu září 2020 budou nominace odeslány na RUK.  

2. Projekty UNCE – souhrnné hodnocení běžících projektů za roky 2018, 2019. 
3. Hodnocení tvůrčí činnosti na UK – zprávy byly odevzdány na RUK, zúčastnil se 

schůzky k panelu SOC na RUK, kterou svolal prorektor Konvalinka.  
4. Jmenování fakultního koordinátora v univerzitním programu Start (ukončení realizace 

celého projektu je v roce 2023) – kolegium souhlasí, aby byla jmenována Mgr. Eva 
Horníčková. 
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prof. PhDr. Ladislav Krištoufek, Ph.D. – proděkan pro studijní záležitosti 
1. AS FSV UK schválil podmínky přijímacího řízení na FSV UK pro ak. rok 2021/2022. 
2. Dnes (7. 9. 2020) odpoledne proběhne online setkání s prorektorkou pro studijní 

záležitosti k otázkám distančního vzdělávání a zkoušení. 
3. Dnes (7. 9. 2020) dopoledne proběhne schůzka k odvolacím řízením ve věci přijetí ke 

studiu. 
4. Nastoupila nová studijní referentka pro IMS. 
5. Dne 21. 8. byla rozeslána zpráva zaměstnancům k novému akademickému roku. 
6. Účastnil se E-GO (seznamovací pobyt nastupujících studentů IES) s přednáškou k 

studijní problematice. 
7. Dne 23. 9. 2020 proběhne setkání se zástupci institutů FSV UK k novým Pravidlům 

pro organizaci studia na FSV UK. 
8. “Metodický pokyn NAÚ k využívání nástrojů distančního vzdělávání v prezenční a 

kombinované formě studia v akademickém roce 2020/2021” ve své podstatě povoluje 
distanční výuku pouze ve výjimečných případech, většina rozhodnutí je na úrovni 
univerzit, nikoliv fakult. 

 
doc. Ing. Tomáš Cahlík, CSc. – proděkan pro doktorské studium a další formy 
vzdělávání 

1. Upřesnil informaci ke konání “FSV UK Welcome Week for PhD students”. 
2. AS FSV UK na svém zasedání schválil zrušení prázdných PhD programů/oborů, nyní 

bude předáno k projednání VR FSV UK.  
 
PhDr. Petr Bednařík, Ph.D. – proděkan pro koncepci a kvalitu studia 

1. Dne 1. září 2020 proběhlo zasedání Rady pro vnitřní hodnocení UK. Rada schválila na 
maximální dobu 10 let akreditace navazujících Mgr. studijních programů Corporate 
Strategy and Finance in Europe a Veřejná a sociální politika. Znova přerušila 
projednávání akreditací Bc. a navazující Mgr. SP Ekonomie a finance kvůli stanovení 
podoby státních závěrečných zkoušek. Na základě požadavku RVH bude nyní v obou 
akreditačních spisech upřesněna formulace podoby SZZk.  

2. Na RUK byla odeslána žádost o podpis smlouvy o realizaci studijního programu 
Erasmus Mundus Journalism, Media and Globalisation. Kvůli brexitu z konsorcia 
univerzit odstoupila Swansea University, a proto je nutné, aby zástupci všech 
zúčastněných univerzit podepsali upravené znění smlouvy.   

3. Kvůli legislativním změnám v Polsku musí být podepsán dodatek smlouvy mezi 
Univerzitou Karlovou a Uniwersytetem Pedagogicznym Krakow o realizaci studijního 
programu Německá a středoevropská studia.                            

 
Mgr. Jiří Remr, Ph.D. – člen kolegia děkanky pro e-learning a nové vzdělávací 
platformy 

1. Příprava návrhu dokumentu pro postup definice výukových cílů předmětů.  
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PhDr. Zuzana Kasáková, Ph.D. – proděkanka pro zahraniční styky 
1. Příprava Orientation Week pro exchange studenty.  
2. Distanční zápis – online registrace do předmětů pro exchange studenty. 
3. Upraven český i anglický web týkající se agendy OZS. Poděkování všem zapojeným 

pracovníkům děkanátu. Zároveň se připravuje nová samostatná anglická sekce 
COVID-19 s kompletními informacemi formou FAQ. 

4. Komunikace s RUK ohledně zveřejnění výsledků v rámci ukazatele D. 
5. Zástupci OZS se zúčastnili Dnů vzdělávací činnosti vysokých škol  2. – 3. září 2020 v 

Národní technické knihovně v Praze v oblasti týkající se programu Erasmus+. 
6. Příprava a vyhlášení vyhlášky k programu Erasmus+ praktické stáže. 
7. Dne 10. 9. 2020 se zástupci OZS zúčastní semináře DZS v Pardubicích a zároveň se 

sejdou s pracovníky zahraničního oddělení tamější univerzity. 
8. V pondělí 7. 9. 2020 proběhne setkání vedoucí OZS, proděkanky pro zahraniční styky 

a ředitelem IMS FSV UK ohledně další spolupráce ve věci amerických studentů.  
9. V úterý 15. 9. 2020 proběhne na RUK setkání proděkanů a vedoucích ZO s panem 

prorektorem pro zahraniční věci a mobilitu a pracovníků ZO RUK. 
10. V srpnu došlo k posílení OZS v oblasti mobilit, přijata pracovnice na 0,5 úvazku. 

 
PhDr. Malvína Krausz Hladká, Ph.D. – členka kolegia děkanky pro mezinárodní a 
cizojazyčné studijní programy 

1. Řešení studia v CJSP u studentů vyšších ročníků programů IES FSV UK. 
2. Jednání se StudyPortals, příprava a návrhy nové formy spolupráce. 
3. Příprava schůzky koordinátorů a garantů CJSP, která se bude konat v pátek 11. 9. 

2020. 
 
JUDr. PhDr. Tomáš Karásek, Ph.D. – proděkan pro rozvoj 

1. Představil Institucionální program 2021 / Program na podporu strategického řízení 
vysokých škol 2022–2025: Návrh reaguje na snížení celkové alokace pro fakultu a na 
stanovení minimálních a maximálních limitů pro její čerpání. Termín vložení 
fakultních návrhů do univerzitního formuláře posunut do 9. 10. 2020 – děkanka 
poděkovala dr. Karáskovi za přípravu dokumentu, kolegium dokument odsouhlasilo, 
materiál bude postoupen ředitelům institutů FSV UK a zařazen jako bod na jednání 
RKD 30. 9. 2020. 

2. Pekařská 16 – stravování: vedoucí PTO řeší umístění automatů na výdej jídla a nápojů 
(nabídku představil proděkan Karásek v prezentaci). Byla vytipována dvě místa ve 2. a 
4. patře, bude připravena smlouva o pronájmu (pronajímatel je průběžně konzultován). 
// Provozovatel restaurace Baker Street v Pekařské 16 zaslal informace o bonusové 
kartě, kterou chce nabízet zaměstnancům. Lze informovat prostřednictvím 
vnitrofakultní komunikace. 

3. Pekařská 16 – víkendová výuka: IMS FSV UK a ISS FSV UK avizovaly víkendovou 
výuku v termínech 10. 10., 17. 10., 7. 11., 21. 11., 28. 11. a 12. 12. 2020. O způsobu 
úhrady přítomnosti zaměstnanců PTO se domluví s panem tajemníkem, pokud se 
jedná o klasickou výuku, děkanka uvedla, že se uhradí z celofakultních prostředků. 



 

  
 Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd / Smetanovo nábřeží 6, 110 01 Praha 1 

dekanka@fsv.cuni.cz, tel: 222 112 236 
www.fsv.cuni.cz 

4. Vybavení pro hybridní výuku: V úterý 8. 9. 2020 naplánován test dodané techniky, vč. 
konferenčních mikrofonů. 

5. Staff Welcome Centre UK – spolupráce s odděleními děkanátu: Během semináře k 
IP/PPSŘ byla akcentována role Staff Welcome Centre UK v najímání a pomoci 
zahraničním zaměstnancům, kteří působí déle než 3 měsíce. Bylo by vhodné zajistit 
koordinaci s kroky personálního oddělení fakulty (případně dalších relevantních 
oddělení děkanátu – OZS, OV), v centru pomáhají s adaptací a stěhováním, nikoliv s 
pracovně-právními aspekty zaměstnávání, tam poskytují pouze poradenství. Stav 
spolupráce prověří pan tajemník. Proděkan pro vědu ještě připomněl otázku revize 
obsahu manuálu pro nově přijímané pracovníky. 

6. OP VVV, výzva 053: Byl schválen projekt “Mezinárodní mobility VTAP UK 
(CZ.02.2.69/0.0/0.0/18_053/0016976)”. V případě FSV UK jde o příjezdové mobility 
zahraničních juniorních či seniorních výzkumníků. U první mobility (ISS FSV UK) již 
připraveno výběrové řízení, probíhá jednání i kolem mobility IMS FSV UK. 
 
 

Ing. Jan Kindermann – člen kolegia děkanky pro projekt Modernizace a rozšíření 
prostorového zázemí výuky v Areálu UK Jinonice  
1. Aktuální informace o stavbě v Jinonicích: 

• práce probíhají dle smluvního harmonogramu; 
• dokončení přeložky vodovodu – zahájení napouštění vodovodu k 31. 8. 2020; 
• provizorní vjezd do garáží dokončen k 31. 8. 2020; 
• bourací práce SO 01; 
• betonování základové desky SO 02. 

2. Seminář k vkládání aktivit fakult pro IP 2021 a PPSŘ 2022–2025 do aplikace SPR UK dne 
4. 9. 2020 – za FSV UK se zúčastnili proděkan Karásek a Zuzana K. Karramová z OPPI. 

PhDr. Václav Moravec, Ph.D., Ph.D. – předseda AS FSV UK (zprostředkovala ANT) 
1. AS FSV UK se na svém řádném zasedání věnoval administraci vědeckých projektů. 

Usnesení č. 12 ze dne 1. září 2020 konstatuje: “AS FSV UK vyzývá vedení FSV UK ke 
zlepšení správy vědeckých projektů – a to zejména vyřešením problému se zobrazováním 
publikací na webu fakulty, vytvořením webových stránek projektů dle layoutu webových 
stránek fakulty, vytvořením platformy pro zveřejňování white a working papers na 
webových stránkách fakulty, zavedením elektronického oběhu dokumentů, zpřesněním 
OD č. 4/2017 'Postup pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu na FSV UK' tak, 
aby tento předpis nekomplikoval administrativu vědeckých projektů (např. problematika 
výkladu ustanovení kolem DPH, problematika kvality oslovovaných dodavatelů při 
průzkumu trhu apod.).” Předseda AS FSV UK požádal vedení fakulty o přesnější časový 
rámec, kdy je možné jednotlivé problémy začít řešit a vyřešit. Děkanka sdělila, že OD 
4/2017 bude aktualizováno v souvislosti s novým zákonem o veřejných zakázkách, IT 
oddělení s podporou dr. Prázové a pana tajemníka pracuje na změně zobrazování formátu 
publikací na webu. Z RUK byla FSV UK informována, že by měla být do konce podzimu 
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připravena elektronická verze cestovního příkazu. Další body budou zařazeny mezi další 
agendu tak, aby na ni navazovaly a nepřeskakovaly rozvojové priority již rozpracované.  

2. V souvislosti se senátními podklady k problematice administrace vědeckých projektů 
upozornil na některé chyby, nepřesnosti či problematické formulace, které se vyskytují v 
“Manuálech pro navrhovatele, řešitele a administrátory projektů”, jež jsou umístěny na 
webových stránkách FSV UK. Např. manuál “č. 2 Zpracování a podání grantové 
přihlášky” odkazuje v odstavci věnovanému režijním nákladům na “opatření děkanky č. 
37/2028” (které neexistuje). Zmíněný dokument obsahuje výčet řady povinností 
navrhovatelů a řešitelů projektů, proč však neobsahuje některé servisnější formulace ze 
strany děkanátu, resp. oddělení vědy k navrhovatelům či řešitelům projektů? Např. proč 
musí navrhovatel žádat o potvrzení o odeslání projektu, proč to není samozřejmý krok ze 
strany oddělení vědy? Proč není v oddíle “Zpracování rozpočtu projektu” např. stanovena 
povinnost finální kontroly rozpočtu (zda jsou správně vypočítány všechny odvody apod.) 
ze strany oddělení vědy či ekonomického oddělení? Více očí než jen administrátorů by 
mohlo odstranit případné chyby, které se v návrzích projektů mohou objevit. Proděkan pro 
vědu poděkoval za podněty a konstatoval, že manuály jsou dokumenty vydiskutované s 
administrátory projektů na institutech FSV UK a jedná se o dokumenty, které je na 
základě připomínek akademické obce samozřejmě možné doplňovat a upřesňovat, nad 
připomínkami AS FSV UK se sejde s vedoucí OV paní Horníčkovou.   

3. Předseda senátu se kvůli říjnovému plénu AS FSV UK dále zajímal o definitivní postoj 
vedení k novelizaci vnitřních předpisů UK – Statutu UK a Stipendijnímu řádu, aby byly 
případné připomínky k oběma dokumentům koordinovány mezi vedením fakulty a 
senátem. Děkanka informovala o víkendu mailem předsedu senátu a předsedu legislativní 
komise, že vedení FSV UK je s návrhy úprav srozuměno a nebude k nim mít žádné 
připomínky.  

4. Předseda AS FSV UK v souvislosti s přípravou elektronických voleb informoval vedení 
fakulty o zájmu členek a členů Komise pro vnější vztahy a Komise pro rozvoj AS FSV 
UK o koordinaci propagace elektronických voleb vůči akademické obci s vedením FSV 
UK. 

5. Dne 1. října 2020 zasedají komise ekonomická a studijní. Řádné zasedání AS FSV UK se 
koná v úterý 6. října 2020 od 15:00 hodin v Hollaru č. 212. Předseda senátu požádal 
vedení fakulty o avízo jednotlivých agend, aby byly případně svolány další senátní komise 
(např. legislativní kvůli smlouvám ohledně rekonstrukce jinonického areálu). Z kolegia 
bude zařazen informativní materiál (bez schvalování) od proděkana Karáska k IP/PPSŘ 
2021–2025.       

 
RŮZNÉ: 

1. Kolegium se seznámilo a schválilo zprávy z čerpání tvůrčího volna dr. Petra Soukupa 
a doc. Filipa Lába, zprávy budou předány k založení na personální oddělení. (ANT) 

2. Obsazení promocí (ZK). 
 
Zapsala: Klára Novosadová 
Vidi: Alice N. Tejkalová 


