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Zápis č. 19 
z jednání kolegia děkanky ze dne 6. 9. 2021 

  
Přítomni: P. Bednařík, O. Blažek, T. Cahlík, T. Karásek, L. Krištoufek, J. Kučera, M. Krausz 
Hladká, M. Pečená, J. Remr, A. N. Tejkalová, J. A. Víšek 
Omluveni:  T. Gec, Z. Kasáková 
 
Sdělení děkanky: 
1. Předložila dokument Protivlivový manuál pro sektor vysokých škol, bude nasdílen i jako 

podklad na zasedání RKD. Požádá ředitele institutů FSV UK, aby seznámili zaměstnance s 
částmi, které se týkají identifikace možných vlivových rizik, dále čekáme na rozhodnutí UK 
k organizaci školení, atd.  

2. Z RUK byl zaslán dopis k přípravě plánu rovných příležitostí (gender equality plan), který 
je požadavkem pro účast v grantových schématech Horizont Evropa od příštího roku.   

3. Sdělení PR:  
• Od 1. září nastoupila na pozici tiskové mluvčí Mgr. Klára Hyláková. 
• Ve spolupráci s OZS a OCJSP připravujeme propagační materiály (videa, online DOD, 

brožury) a události pro studenty. 
• Připravujeme program na Erasmus days – spojený s bazarem knih na půdě Hollaru. 
• Připravujeme návrhy na nové propagační a dárkové předměty. 
• Koordinujeme a připravujeme naši účast na celouniverzitních projektech – VědaFest, 

Noc vědců a další. 
• Probíhá aktualizace náborových tiskovin a materiálů. 

4. V návaznosti na sdělení ve věci vládních opatření při řešení aktuální epidemické situace se 
na fakulty obrátil pan rektor s žádostí o stanovisko v otázce konání imatrikulací v 
akademickém roce 2021/2022, kolegium dotaz projednalo a odsouhlasilo návrh účasti v 
respirátorech (kromě mluvících) a místo podání ruky alternativní gesto (např. úklon hlavy).   

5. Dne 30. 9. 2021 bude od 15:00 hod. zasedat online Mezinárodní rada (setkání k hodnocení 
vědy).  

 
Sdělení členů kolegia děkanky: 
 
prof. PhDr. Jaroslav Kučera, CSc. – proděkan pro vědu a výzkum, statutární zástupce 
děkanky (připojen prostřednictvím platformy Google Meet) 
1. Národní hodnocení v modulu M1 (posuzování vybraných kvalitních výsledků) – 17 výsledků 

v rámci UK připadá na FSV UK, rozesláno na instituty FSV UK.  
2. Cooperatio – koordinační rada připravuje pracovní verzi dokumentu k záměrům rozvoje 

vědních oblastí a oborů (od 1. 1. 2022 vyplácení fin. prostředků), termín odevzdání na RUK 
je 29. 10. 2021, návrh dokumentu bude KD  předložen 15. 10. 2021. Zatím nemáme z RUK 
bližší pokyny, OV připravuje seznamy akademických pracovníků, nutná koordinace OV a 
PO.     

3. Specifické oborové požadavky v HŘ a JŘ – na institutech FSV UK  proběhla anketa,  
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připomínky zpracuje a budou projednány na výjezdním zasedání, následně budou  
předloženy VR FSV UK.  

4. Principy dělení institucionální podpory v rámci FSV UK – získaná data budou projednána na 
výjezdním zasedání vedení fakulty.  

5. Statut Komise pro etiku ve výzkumu FSV UK – rozesláno na instituty, bude vydáno jako 
technická novela OD, AS FSV UK bude zasláno s důvodovou zprávou k projednání.     

6. Workshop pro uchazeče o projekty ERC – na fakultu byl zaslán posudek k projektu doc. 
Havránkové. 

7. dr. h. c. pro prof. M. Nekulu – finalizovány dokumenty k slavnostnímu udělení čestné 
vědecké hodnosti, probíhá distribuce pozvánek.    

prof. PhDr. Ladislav Krištoufek, Ph.D. – proděkan pro studijní záležitosti 
1. Podmínky přijímacího řízení pro příští rok budou předloženy na zářijový AS FSV UK. 

Materiál je po zapracování připomínek RUK a obsahuje změnu termínu podávání přihlášek 
na 28. 2. 2022 a hrazení březnového SCIO termínu  fakultou (pro bakalářské studijní 
programy). 

2. Dne 7. 9. proběhne první poprázdninové online setkání k studijní agendě s prorektorkou 
Králíčkovou. 
MZ ČR vydalo o víkendu prohlášení, že studenti nemusí mít testy a nemusí dávat kódy, 
nošení respirátorů, jsou povinné ve společných prostorech škol, v učebnách při dodržení 
rozestupů povinnost ochrany nosu a úst zatím neplatí. S vydáním opatření počkáme na pokyn 
RUK, pro FSV UK budeme chtít, aby studenti v učebnách respirátory měli.  

3. PřF UK v akademickém roce 2022/2023 neotevře kombinace se specializacemi Demografie s 
ekonomií a Demografie s veřejnou a sociální politikou. 

4. Dne 31. 8. proběhla na RUK schůzka k odvoláním proti výsledkům přijímacího řízení. 
 
doc. Ing. Tomáš Cahlík, CSc. – proděkan pro doktorské studium a další formy vzdělávání 
1. Doktorandům (a přijatým uchazečům) rozeslán druhý dopis s informací o Welcome Week 

2021. 
2. Do 10. 9. probíhá hodnocení Ph.D. studia doktorandy, otázky byly použity stejné jako v 

loňském hodnocení. 
3. Pravidelná schůzka s předsedy oborových rad se bude konat 20. 9. 2021. 
 
PhDr. Petr Bednařík, Ph.D. – proděkan pro koncepci a kvalitu studia 
1. Vědecká rada FSV UK hlasovala per rollam o návrzích na jmenování nových garantů 

studijních programů Journalism, Media and Globalisation a Mediální a komunikační studia. 
VR návrhy schválila, a proto mohou předloženy k projednání Radě pro vnitřní hodnocení.  

2. Dne 7. 9. proběhne na Institutu politologických studií UK v Pekařské ulici školení k přípravě 
návrhů reakreditačních spisů studijních programů.                 

 
Mgr. Jiří Remr, Ph.D. – člen kolegia děkanky pro e-learning a nové vzdělávací platformy 
1. Kolega K. Šrám se ujal svého působení a seznamuje se s agendou projektu OP VVV 015,  ke 

konci roku plánuje připravit vzdělávací akci.  
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2. Proběhla migrace účtů do systému Teams.  
3. Proběhlo nastavení nového knihovního systému.   
 
prof. RNDr. Jan Ámos Víšek, CSc. – člen kolegia děkanky pro přípravu strategických a 
koncepčních dokumentů 
1. Dotázal se na způsob výuky U3V, doc. Cahlík sdělil, že se zatím předpokládá výuka v 

prezenční formě.   
 
PhDr. Malvína Krausz Hladká, Ph.D. – členka kolegia děkanky pro mezinárodní a 
cizojazyčné studijní programy 
1. Připravena 4 informativní videa pro nové studenty, zasíláme linky e-mailem; změny na webu 

fakulty – průběžné aktuální informace k očkování, testování, doplnění videa o online 
registraci. 

2. Dne 9. 9. 2021 uskutečníme i online meeting s novými studenty – welcoming a informativní 
setkání před příjezdem na FSV UK. 

3. Dne 15. 9. a 16. 9. proběhne prezenční zápis na OCJSP. 
4. Proběhla komunikace s RUK – dohodnuté podmínky prezentování CJSP CERGE na 

univerzitním webu studycharles.com. 
5. Tabulku zaslanou z RUK k bonifikaci v CJSP (programů joint a double degree) je nutné 

nechat ještě překontrolovat OCJSP.   
 
JUDr. PhDr. Tomáš Karásek, Ph.D. – proděkan pro rozvoj 
1. OP  VVV Jinonice: Probíhají stavební práce, byly podány změny stavby před dokončením. 
2. FSV UK spolu s Přírodovědeckou fakultou zaslala řediteli ÚVT vyjádření k záměru zavést 

jednotný univerzitní e-mail na platformě Microsoft. 
3. IP 2019–2020: Zpracována závěrečná zpráva k realizaci institucionálního plánu v části A 

(aktivity k naplnění priorit Dlouhodobého záměru UK). Poděkování všem řešitelům dílčích 
projektů a paní Sahulové z finanční účtárny za spolupráci při přípravě zprávy. 
 

Mgr. Tomáš Gec – člen kolegia děkanky pro projekt Modernizace a rozšíření prostorového 
zázemí výuky v Areálu UK Jinonice (zprostředkoval TK)  
1. U projektu VVV 016 proběhl audit MF ČR. 
2. Odeslány odpovědi na dotazy MŠMT k dodatku č. 4 s OHL ŽS.  
3. Probíhá příprava VZ na dodávku serverů. 
 
Ing. Ondřej Blažek – tajemník fakulty 
1. Informoval o personální situaci na IT, spolupracujeme s ÚVT na vytváření medailonků 

(OBD).  
2. Dále se věnuje nastavení vyúčtování za výuku ISS FSV UK a IPS FSV UK a mezifakultní 

dohodě s Matematicko-fyzikální fakultou UK.  
3. Informoval o přípravě OD k práci z domova a k používání služebních telefonů.  
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Mgr. Magda Pečená, Ph.D. – předsedkyně AS FSV UK 
1. Termíny jednání: předsednictvo senátu 6. 9. a plénum senátu 14. 9. 2021. Stávající tajemnice 

senátu  Kateřina Vovsová skončí ve funkci k 31. 10. 2021 (tj. do volby děkana). 
 
 
RŮZNÉ: 

1. Závěrečná zpráva současného vedení. 
 
 
 
Zapsala: Klára Novosadová 
Vidi: Alice Němcová Tejkalová 

 


