
 

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

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

Zápis č. 18 
z jednání kolegia děkanky ze dne 10. 8. 2021 

  
Přítomni: P. Bednařík, O. Blažek, T. Gec, T. Karásek, L. Krištoufek, M. Pečená, J. Remr, A. N. 
Tejkalová 
Omluveni:  T. Cahlík, Z. Kasáková, Z. Kasáková,  J. Kučera, J. A. Víšek 
 
Sdělení děkanky: 
1. Žádost o poskytnutí tvůrčího volna v letním semestru roku 2022 pro doc. Denisu Hejlovou z 

IKSŽ – kolegium žádost projednalo a schválilo, s požadavkem na zajištění zastupování 
garantky magisterského programu Strategické komunikace kolegou s habilitací.  

2. Sdělení PR: 
• probíhá příprava náborových kampaní – českých i do zahraničí, 
• ve spolupráci s RUK připravujeme podzimní akce pro veřejnost, 
• probíhá kontrola a aktualizace propagačních materiálů, 
• na fakultním webu bude doplněno ještě jedno IN  – INkluzivní a přibudou informace 

stran studentů se speciálními potřebami, studentských ombudsmanů, psychologické 
pomoci a LGBTQ+ otevřenosti. 

3. Příprava jednání Mezinárodní rady FSV UK, zúčastní se proděkan Krištoufek a proděkan 
Karásek.  

4. Děkanka požádala, aby informace určené ke zveřejnění na webových stránkách fakulty byly 
zasílány na OVV včas a v ČJ a AJ verzi. Obecně žádá i jednotlivá oddělení o přípravu všech 
opatření (ne jen vybraných) v ČJ a zajištění jejich překladu do AJ, aby mohla být rovnou 
publikována dvojjazyčně. 

5. Sportovní den FSV UK a FF UK proběhne 29. 4. 2022 a na 1. 6. 2022 na den výročí založení 
fakulty je plánovaná zahradní slavnost v Grébovce.  

6. Informace k vyšetřování kauzy SBP.  
7. Dne 5. 8. 2021 proběhlo jednání děkanky a proděkana Karáska s ředitelem divize OHLA ŽS 

ing. Kézrem ke strategické koordinaci postupu stavebních prací. 
 

  
Sdělení členů kolegia děkanky: 
prof. PhDr. Ladislav Krištoufek, Ph.D. – proděkan pro studijní záležitosti 
1. Předložil finální verzi dokumentu “Výuka v ZS 2021/2022” po zapracování připomínek z 

institutů, kolegium ji odsouhlasilo, bude zaslána ředitelům institutů FSV UK s žádostí, aby s 
dokumentem seznámili garanty oborů a dále předali zaměstnancům na institutech.   

2. Probíhají úpravy Podmínek přijímacího řízení dle požadavků RUK. 
3. Komunikace se společností Scio ohledně finanční podpory termínů NSZ u přihlášených 

uchazečů a návazné kroky. 
4. Obsazení promocí v září a říjnu 2021.  
5. Hodnocení kurzů proběhne do konce srpna.   
 
PhDr. Petr Bednařík, Ph.D. – proděkan pro koncepci a kvalitu studia 
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1. Z rektorátu byla na fakultu zaslána rozhodnutí Rady pro vnitřní hodnocení - souhlas se 
změnami studijních plánů navazujících magisterských studijních programů Ekonomie a 
finance, Finance and Data Analytics, souhlas s doplněním University of Trento do 
navazujícího Mgr. SP International Master in Security, Intelligence and Strategic Studies, 
schválení PhDr. Karolíny Dobiášové, Ph.D., novou garantkou bakalářského SP Sociologie a 
sociální politika.  

2. Panel Rady pro vnitřní hodnocení uzavřel své hodnocení bakalářského SP Politologie a 
mezinárodní vztahy. Podle panelu RVH jde o kvalitní studijní program, při jehož hodnocení 
nebyly shledány podstatné nedostatky. Panel vyzdvihl velmi kvalitní a rozsáhlou grantovou 
činnost pracoviště, které SP zajišťuje (IPS), dobré pedagogické zabezpečení a publikační 
činnost pedagogů. Jedinou výhradu měl k nízké míře dokončení studia, kde jako příčinu vidí 
nevyhraněnost uchazečů o studium. Panel doporučuje zjistit důvody této míry dokončení 
studia.  

3. Na konci srpna bude Vědecké radě FSV UK předloženo k hlasování několik návrhů na 
změnu garantů studijních programů. Pokud budou schváleny, tak budou návrhy postoupeny 
Radě pro vnitřní hodnocení na její zářijové zasedání.                      

 
Mgr. Jiří Remr, Ph.D. – člen kolegia děkanky pro e-learning a nové vzdělávací platformy 
1. Uzavřena DPP na realizaci projektu OP VVV 015 s Kristiánem Šrámem. 
 
PhDr. Malvína Krausz Hladká, Ph.D. – členka kolegia děkanky pro mezinárodní a 
cizojazyčné studijní programy (zprostředkovala ANT) 
1. Podmínky PŘ v CJSP – komentáře garantů zapracovány, finální verze zaslána na RUK. 
2. Další série informačních e-mailů připravena k rozeslání studentům v tomto týdnu (zahrnuje 

všechny důležité aktualizované informace, termín zápisu apod.). 
3. Koordinace a příprava video-přednášek k úvodu akademického roku, studijních pokynů, 

návody k distančnímu zápisu apod. – realizace v následujících dnech. 
4. Kolegium projednalo návrh OD k úlevám v CJPS na příští AR 2021/2022, s návrhem 

souhlasí. 
 
JUDr. PhDr. Tomáš Karásek, Ph.D. – proděkan pro rozvoj 
1. OP VVV Jinonice: probíhají stavební práce (montáž skleněného pláště přístavby, vnitřní 

příčky, rozvody apod.).  
2. IP 2019–2020: řešitelé dílčích aktivit vyzváni k doplnění informací do závěrečné zprávy, 

termín do 1. 9. (odevzdání na rektorát do 6. 9.). 
3. Plán investičních aktivit 2022: fakulta aktualizovala informace o svých projektech (doplněn 

záměr rekonstrukce prostor bývalého jinonického hotelu). 
 

Mgr. Tomáš Gec – člen kolegia děkanky pro projekt Modernizace a rozšíření prostorového 
zázemí výuky v Areálu UK Jinonice  
1. Proběhla kontrola MŠMT k projektům VVV 015 a VVV 016, dopadla dobře. 
2. Správní rada schválila dodatek č. 4 s OHL ŽS. Čekáme na ukončení kontroly ze strany 

MŠMT. 
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3. Na MŠMT odeslána ke kontrole ZD na interiéry. 
4. Na MŠMT probíhá kontrola ŽoP a ZoR projektu VVV 016. 
 
Ing. Ondřej Blažek – tajemník fakulty 
1. Tento týden proběhne VŘ na nového vedoucího/novou vedoucí SO. 
2. Nákup techniky z prostředků Erasmus+ pro AP zadán do DNS. 
3. Zítra schůzka na MHMP ohledně záměrů se Smetanovým nábřežím. 

Mgr. Magda Pečená, Ph.D. – předsedkyně AS FSV UK 
1. Projekt ombudsmana v české i anglické verzi vyvěšen na webu. Předsedkyně senátu navrhla, 

aby v rámci seznamovacích kurzů institutů FSV UK v září vystoupil krátce zástupce starších 
studentů nebo pedagogů a nové studenty o tomto informoval, kolegium děkanky s návrhem 
souhlasí.  

2. Požadavky na kandidáta/kandidátku na děkana/děkanku vyvěšeny na webu, termín 
odevzdání podkladů je 20. 9. 2021. 

3. Revize naplňování Usnesení č. 11 a č. 12 z 1. 9. 2020 (podnět H. Kubátové a V. Moravce) 
dle harmonogramu diskutovaném na zasedání AS FSV UK 11. 5. 2021 (podklad předložen 
na zasedání senátu). Pan tajemník Blažek informoval o krocích, které zatím podnikl a nadále 
plánuje podnikat. Informaci o naplňování usnesení předá na zasedání senátu 14. 9. 2021. 

 
Různé 
1. Děkanka informovala, že nebude na podzim znovu kandidovat. Dokončí mandát do 31. 1. 

2022, a pak se vrátí naplno na Katedru žurnalistiky, kde je jí poté, co zemřel docent Láb, 
podstatně více zapotřebí. Ve volbách bude kandidovat proděkan Karásek. 

  
 
Zapsala: Klára Novosadová 
Vidi: Alice N. Tejkalová 

 


