Zápis č. 1
z jednání kolegia děkanky ze dne 4. 1. 2022
Přítomni: P. Bednařík, O. Blažek, T. Cahlík, T. Gec, T. Karásek, Z. Kasáková, L. Krištoufek,
J. Kučera, M. Krausz Hladká, M. Pečená, J. Remr, A. N. Tejkalová, J. A. Víšek
Omluveni:
Sdělení děkanky:
1. Změna organizačního zařazení CESES v rámci FSV UK, kolegium návrh schválilo,
musí být změněno opatřením děkanky, které bude předloženo AS FSV UK a
organizačním řádem ISS FSV UK.
2. Závěrečná zpráva vedení FSV UK do 10. 1. 2022.
3. Agenda PR:
● náborové aktivity na sociálních sítí,
● plánované i probíhající schůzky nad jednotlivými agendami s PhDr. Terezou
Klabíkovou Rábovou, Ph.D.
4. Projednán 2. draft návrhu Kariérního řádu FSV UK.
Sdělení členů kolegia děkanky:
prof. PhDr. Jaroslav Kučera, CSc. – proděkan pro vědu a výzkum, statutární zástupce
děkanky
1. Rozdělování institucionální dotace na FSV UK – projednán návrh OD Principy
rozdělování institucionální podpory na vědu a výzkum, bude předložen RKD a po té AS
FSV UK.
Přehled vědeckých nakladatelství – předložil podklad se zapracovanými návrhy
institutů FSV UK.
prof. PhDr. Ladislav Krištoufek, Ph.D. – proděkan pro studijní záležitosti
1. Předložil návrh dokumentu Pokyny k organizaci výuky v letním semestru akademického
roku 2021/2022 – kolegium pokyny projednalo a následně schválilo.
2. Jmenování členů Disciplinární komise FSV UK (na lednový AS FSV UK).
3. Studijní program na bázi prg.ai Minor (ČVUT FEL + FIT, UK FSV + MFF) v rámci
NPO.
4. Změna OD 22/2017 – vyúčtování za vzájemnou výuku mezi společnými
(meziinstitutovými) CJSP, předloží k projednání RKD dne 24. 1. 2022.
doc. Ing. Tomáš Cahlík, CSc. – proděkan pro doktorské studium a další formy vzdělávání
1. Aktualizace informace k rekvalifikačnímu kurzu Oceňování obchodních závodů:
Přihlášky se budou přijímat od 17. 1. Připravuje se finální verze OD se stanovením
ceny a poplatku za přihlášku.

PhDr. Petr Bednařík, Ph.D. – proděkan pro koncepci a kvalitu studia
1. V týdnu před Vánocemi byly na odbor kvality vzdělávací činnosti a akreditací RUK
odevzdány 4 návrhy akreditačních spisů a 8 kontrolních zpráv studijních programů.
2. Pan rektor podepsal prodlužující smlouvy o realizaci studijních programů FSV UK
International Master in Economy, State and Society; Geopolitical Studies.
PhDr. Zuzana Kasáková, Ph.D. – proděkanka pro zahraniční styky
1. Informovala o připravovaných aktivitách v rámci 4EU+ v lednu 2022.
1. Účast na úvodním setkání k mezinárodnímu projektu WISE týkající se duševního
zdraví studentů, které proběhne ve středu 5. ledna 2022.
2. Příprava na nový semestr z hlediska mobilit.
3. V pátek 21. ledna 2022 proběhne setkání s koordinátory Erasmus+.
PhDr. Malvína Krausz Hladká, Ph.D. – členka kolegia děkanky pro mezinárodní a
cizojazyčné studijní programy
1. Finální návrh slev a termíny jednotlivých setkání zaslány ředitelům institutů FSV UK.
2. Probíhá příprava DOD – finální videa, struktura, microsite atd.
JUDr. PhDr. Tomáš Karásek, Ph.D. – proděkan pro rozvoj
1. OP VVV Jinonice: Dodatek č. 5 schválen jednomyslně plénem AS UK per rollam,
pokračuje dále schvalovacím kolečkem na RUK. Připraveny podklady k předložení
dodatku č. 6 na plénum AS FSV UK dne 11. 1. 2022.
2. Národní plán obnovy, komponenta 3.2 (vzdělávací část): Ředitelé institutů FSV UK
osloveni s výzvou k identifikaci aktivit, které by bylo možné zahrnout s termínem
dodání do 7. 1. 2022 (do 10. 1. je třeba vyplnit podklady pro RUK).
Mgr. Tomáš Gec – člen kolegia děkanky pro projekt Modernizace a rozšíření
prostorového zázemí výuky v Areálu UK Jinonice
1. U Dodatku č. 6 SoD s OHL ŽS probíhá ještě diskuze k svítidlům.
2. Probíhá hodnocení VZ na interiéry v rámci projektu VVV 016.
3. OPPI RUK si vyžádalo podklady k VaV komponentě NPO.
Ing. Ondřej Blažek – tajemník fakulty
1. Weby – probíhají přípravné práce pro migraci webu IPS do cross-doménového
prostředí, tento týden proběhne koordinační schůzka s IKSŽ, následně zorganizujeme
obdobnou schůzku s ISS. S ředitelem IES domluveno, že migrace webu IES proběhne
v létě 2022.
2. Probíhá výběrové řízení na vedoucí SD&KT.
3. V příštím týdnu očekáváme od RUK přesný harmonogram závěrkových operací. Tento
pátek se uzavírají mzdy za prosinec 2021, pak lze začít uzavírat jednotlivá střediska.
Doklady s DPH lze účtovat cca do 20. ledna 2022. Na přelomu ledna a února dojde k
uzavření a nebudou přijímány požadavky na změnu zaúčtování – bude upřesněno.

RŮZNÉ:
1. Podklady na RKD.

Zapsala: Klára Novosadová
Vidi: Alice N. Tejkalová

