Zápis č. 18
z jednání kolegia děkanky ze dne 24. 9. 2018
Přítomni:T. Karásek, Z. Kasáková, M. Krausz Hladká, L. Krištoufek, J. Kučera, J. Remr, A. N. Tejkalová
Omluveni: D. Emler, P. Bednařík, T. Gec, N. Švarcová, J. A. Víšek
Sdělení děkanky:
1. Projednán návrh na založení Střediska žurnalistiky umělé inteligence na IKSŽ FSV UK kolegium se založením souhlasí, bude předáno k projednání na zasedání AS FSV UK, dále
kolegium doporučuje pozdější navázání rozsáhlejší mezioborové spolupráce s kolegy z dalších
institutů.
2. Komunikace s řediteli institutů FSV UK a vedoucími center - děkanka požádala členy kolegia,
aby svým přiděleným institutům a centrům věnovali pozornost a šířili dostatečně informace
oběma směry.
3. Program RKD.
4. Agenda PR:
 V říjnu 2018 bude vydáno nové opatření ke správě a aktualizaci webových stránek
Fakulty sociálních věd UK (www.fsv.cuni.cz) - kolegium s jeho zněním souhlasí.
 Na základě průzkumu trhu byla vybrána firma TISK Horák pro tisk fakultních
propagačních tiskovin, s firmou byla uzavřena smlouva.
 Proběhl dotisk obálek s logem, které jsou dlouhodobě k dispozici součástem k online
objednávání kancelářských potřeb v Office Depot. S firmou byla uzavřena smlouva o
uskladnění a rozvozu do budov fakulty.
 Příprava propagačních letáků v anglickém jazyce a českém jazyce s novými texty a v
novém designu.
 Příprava nové šablony pro zaměstnanecký e-mailový věstník, první vydání bude
rozesláno počátkem října 2018. Klasický newsletter bude dále pro studenty a
veřejnost.
 Příprava dopisu na SŠ ve spolupráci s instituty FSV UK a studentskými spolky.
Rozeslání poštou spolu s novými propagačními materiály je plánováno na říjen 2018.
 Registrace FSV UK na podzimní zahraniční veletrhy (Moskva, Petrohrad, Kyjev,
Istanbul, Frankfurt, Kolín nad Rýnem).
 Zástupci FSV UK se zúčastní ve dnech 26. - 27. 9. 2018 studentského veletrhu
Gaudemus v Nitře.
Sdělení členů kolegia děkanky:
prof. PhDr. Jaroslav Kučera, CSc. - proděkan pro vědu a výzkum, statutární zástupce děkanky
1. Proběhl sběr publikačních výsledků pro hodnocení peer review pro národní hodnocení 2017.
2. Informoval o přípravě dokumentu “Management a administrace projektové činnosti na FSV UK”
- překlad univerzitních předpisů bude poptán na RUK, též se bude řešit harmonogram termínů
pro výběrová řízení na zahraniční post-doc pracovníky.
3. V rámci evidence tvůrčí činnosti na UK kolegium schválilo obsazení koordinátorských funkcí na
FSV UK (do WhoIS zadá vedoucí personálního oddělení paní Hájková):
 koordinátor evidence identifikátorů - Mgr. Jitka Štruncová
 koordinátor evidence aktivit - Mgr. Eva Horníčková

Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd / Smetanovo nábřeží 6, 110 01 Praha 1
dekan@fsv.cuni.cz, tel: 222 112 236

www.fsv.cuni.cz




koordinátor evidence výsledků - Mgr. Jitka Štruncová
koordinátor vnitřního hodnocení tvůrčí činnosti - prof. PhDr. Jaroslav Kučera, CSc.

JUDr. PhDr. Tomáš Karásek, Ph.D. - proděkan pro rozvoj
1. OP VVV, výzva 016: Proběhlo jednání s paní kvestorkou ve věci provozu jinonického hotelu
během rekonstrukce stávajících objektů - výsledkem je souhlas RUK s přerušením provozu
hotelu na potřebné období. Současně byla prodiskutována potřeba opravit střechu i nad
hotelovou částí budovy, kde se nejedná o způsobilé náklady komplementárního projektu
ISPROFIN. První jednání s SVJ v Jinonicích proběhne ve středu 3. 10. 2018. V úterý 25. 9. 2018
proběhne další 'interní kontrolní den' projektu (děkanka, proděkan, tajemník, vedoucí OPPI,
konzultanti z RUK).
2. OP VVV, výzva 044 (PRSP): V důsledku průtahů při kontrole zakázky na interiérové vybavení
nebude možné nakoupit a rozmístit nové vybavení výukových místností (zejména v Jinonicích)
před začátkem semestru. Se správou jinonického areálu probíhá koordinace při hledání
vhodného termínu vystěhování stávajícího a rozmístění nového mobiliáře. Podle informací RUK
byl patrně naplněn na univerzitní úrovni finanční milník čerpání projektových prostředků.
Současně bude možné, resp. potřebné dohodnout postup při využití úspor, které při realizaci
projektu na fakultě díky soutěži vznikly (jde o více než 7 milionů korun). RUK byl dotázán na
přesné parametry možné využití úspor, zatím o nich probíhá jednání s MŠMT jako
poskytovatelem dotace.
3. IP 2019-2020: Odbor projektové podpory RUK potvrdil převzetí návrhu aktivit v části A,
zaslány připomínky - termín vypořádání do 1. 10. 2018. Dne 20. 9. 2018 uplynul termín pro
podání přihlášek do interní fakultní soutěže v rámci části B, podány přihlášky všech institutů.
Návrhy následně posoudí komise ve složení Karásek - Krištoufek - Remr (viz zápis z jednání
kolegia dne 5. 9.) a do 30. 9. zašle proděkan pro rozvoj výsledky soutěže (vč. jejího zadání)
rektorátu.
doc. PhDr. Ladislav Krištoufek, Ph.D. - proděkan pro studijní záležitosti
1. Proběhla strukturální úprava Podmínek přijímacího řízení podle pokynů RUK. V současné chvíli
jsou na kontrole na RUK, následně budou zaslány předsednictvu AS FSV UK ke schválení před
koncem září. Na říjnovém AS FSV UK o změnách bude informováno.
2. Probíhají zápisy studentů do studia a do předmětů v SIS, a to bez komplikací. Poděkování
kolegia děkanky referátu SIS za bezproblémový průběh zápisů.
3. Proběhly magisterské promoce, také bez komplikací. Je však třeba dbát na dodržování
formálních pravidel oblékání. V příští výzvě k promocím bude informace zdůrazněna ve zvacím
e-mailu.
4. Začaly práce na přípravě LaTeXové šablony závěrečných prací, která bude kompatibilní s
formátem pdf/a.
5. Probíhají výběrová řízení na SO.
PhDr. Petr Bednařík, Ph.D. - proděkan pro koncepci a kvalitu studia (v zastoupení ANT)
1. Rada pro vnitřní hodnocení UK na svém zasedání 21. září 2018 schválila akreditace
magisterských studijních programů Geopolitical Studies (IPS) a Ekonomický výzkum (CERGE) a
akreditace doktorských studijních programů Mezinárodní teritoriální studia (IMS) a Moderní
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dějiny (IMS). Všechny akreditace byly schváleny na maximální dobu 10 let. Z celé sestavy
akreditací FSV zbývají k projednání Radou pro vnitřní hodnocení ještě akreditace doktorských
studijních programů Politologie; Sociologie; Veřejná a sociální politika; Ekonomie a
ekonometrie (CERGE). Doktorskou akreditaci Mediální a komunikační studia projednává
Národní akreditační úřad.
2. Doc. Láb z IKSŽ FSV UK dokončil přípravu akreditačního spisu magisterského studijního
programu Journalism, Media and Globalisation. Akreditace byla předložena k projednání
Akademickému senátu a Vědecké radě FSV UK.
PhDr. Zuzana Kasáková, Ph.D. - proděkanka pro zahraniční styky
1. V pondělí 24. 9. 2018 proběhne slavnostní přivítání studentů Erasmus na Právnické fakultě UK.
Přítomni zástupci OZS a koordinátoři programu Erasmus na jednotlivých institutech FSV UK.
2. Příprava opatření k Herzl centru.
3. Příprava metodiky pro projekty v rámci Strategických partnerství. Spolupráce s RUK, které
navrhne základní parametry a zašle k připomínkování.
4. Letní školy v rámci OZS. LŠ Missouri - schůzka s IKSŽ FSV UK.
5. Připraven časový harmonogram Kreditové mobility.
6. IPSC organizuje workshop o internacionalizaci 1. října 2018. Účast vedoucí OZS a EO.
7. Informace o smlouvách a studentech v programu Erasmus+.
8. Seznamovací víkend pro studenty cizojazyčných programů proběhne 20. - 21. října 2018.
9. Dne 17. září 2018 proběhla schůzka s projektovým oddělením ohledně projektu 027.
10. Informovala o personální situaci na OZS.
PhDr. Malvína Krausz Hladká, Ph.D. - členka kolegia děkanky pro mezinárodní a cizojazyčné
studijní programy
1. Představení aktualizace CJSP po akreditačním procesu; zhodnocení perspektivy všech oborů
studijních zahraničních programů v budoucnu.
2. Je třeba vytvořit systém pro vznik nových programů, bude projednáno s řediteli institutů na
RKD.
3. Informace o připravovaných PR aktivitách pro CJSP+ návrhy nových.
4. Proběhl zápis studentů všech CJSP.
Mgr. Jiří Remr, Ph.D. - člen kolegia děkanky pro e-learning a nové vzdělávací platformy
1. Děkanka navrhla převzetí části úvazku pro organizaci projektu v rámci OP VVV, výzva 015
(univerzitní 'měkký' projekt), bude dořešeno s tajemníkem fakulty. Dále zdůraznila
potřebu obsadit administrativní pozici avizovanou již na jaře 2018.
2. Řeší pilotní zavedení e-learningu s katedrou Veřejné a sociální politiky.
3. Domluva s americkou lektorkou ohledně kurzu - uplatnění moderních pomůcek při výuce.
Mgr. Tomáš Gec - tajemník fakulty (v zastoupení ANT)
1. Předložil návrh opatření děkanky Stanovení režií pro letní školy a jiné formy vzdělávání
organizované na FSV UK - kolegium znění projednalo a souhlasí s ním.
2. Podklady pro AS FSV UK (převod areálu Jinonice do správy FSV UK - informace).
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RŮZNÉ
1. Informace z RUK - při příležitosti 100. výročí vzniku Československa v rámci projektu
Univerzita a republika se 16. 10. 2018 od 18:00 hodin ve Vlasteneckém sále uskuteční
slavnostní setkání významných osobností z akademické, politické a ekonomické i společenské
sféry, jeho součástí bude konference na téma “Česko - a jak dál?” (ANT)
2. Nabídka pozvánek z RUK na slavnostní zasedání akademické obce - udělení čestné vědecké
hodnosti doktora honoris causa fyzikálně-matematických věd, kterou dne 16. 10. 2018 ve 14.00
hodin ve Velké aule historické budovy Karolina převezme prof. Dr. Frank Roelof de Boer.
Zbývající pozvánky budou zaslány na instituty FSV UK. (ANT)
3. Informace ze seznamovacích kurzů IES a IPS, kterých se zúčastnila děkanka fakulty. (ANT)

Zapsala: Klára Novosadová
Vidi: Alice N. Tejkalová
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