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Zápis č. 1 
z jednání kolegia děkanky ze dne 7. 1. 2019 

  
Přítomni: P. Bednařík, T.  Karásek, Z. Kasáková, M. Krausz Hladká, L. Krištoufek, J. Kučera, J. Remr, 
A. N. Tejkalová, J. A. Víšek 
Omluveni:  T. Gec, D. Emler, N. Švarcová  

  
Sdělení děkanky: 
1. Kolegium se seznámilo s organizačním řád CJP.  
2. Kolegium děkanky projednalo znění provozního řádu budov Hollar a Opletalova, bude vydáno 

jako opatření děkanky.  
3. Kolegium projednalo provozní řád Jinonic, proděkan Karásek probere řád s řediteli institutů a 

děkanka ho následně zašle děkance FHS UK a děkanovi FF UK k jejich případným připomínkám. 
Děkanka informovala o nadcházejícím jednání s děkankou FHS a FF ve věci budoucího provozu a 
stěhování areálu. 

4. Informovala o dohodě s FF UK v rámci jinonického areálu, bude předáno jako podklad k jednání 
na únorové zasedání AS FSV UK a na příští zasedání kolegia děkanky. 

5. Potvrzen termín výjezdního zasedání KD ve dnech 12. 4. -  14. 4. 2019.  
6. Agenda PR: 

 nabídka od vysokeskoly.cz na další roční spolupráci - fakulta spolupracuje již několik let - 
kolegium souhlasí.  

 
Sdělení členů kolegia děkanky: 
prof. PhDr. Jaroslav Kučera, CSc. - proděkan pro vědu a výzkum, statutární zástupce děkanky 
1. Vnitřní hodnocení vědy na UK (opatření rektora č. 61/2018) - informoval o výhledu příprav a 

povinností v rámci hodnocení vědy, budou probíhat schůzky tajemníků pro vědu, pro lepší 
komunikaci je nutné tuto pozici systematizovat (nutná odpovědnost a priorita při přípravě 
hodnocení vědy), zpracuje podrobný harmonogram.   

2. Informace - implementace hodnocení vědy podle Metodiky 2017+ v roce 2018. 
 

doc. PhDr. Ladislav Krištoufek, Ph.D. - proděkan pro studijní záležitosti 
1. Hodnocení předmětů za ZS 2018/2019 bude již s revidovanými otázkami. Dojde ke snížení 

počtu otázek z 13 na 10, z původních zbyla přibližně polovina, jelikož se po hlubší analýze 
(korelace, shlukování a komponentová analýza) ukázalo, že mnoho otázek je redundantních. 
Zároveň byly přidány otázky ohledně SISu, účasti na přednáškách a cvičeních, dodržování 
termínů. Nakonec došlo i k přeskupení pořadí otázek a změně povinných a nepovinných otázek. 
Hodnocení bude možné vyplňovat ještě týden po konci zkouškového období (a přibližně od 
poloviny zkouškového období, to se nemění). 

2. Pokyn ohledně informací k předmětům v SISu byl rozeslán vyučujícím 7. 1. 2019. 
3. Upravené (elektronizované) formuláře jsou připraveny a od LS 2018/2019 budou užívány. 
4. Byli jsme osloveni časopisem Týden k dodání podkladů pro hodnocení fakult, zároveň byly naše 

dřívější připomínky předány metodikům. 
 
JUDr. PhDr. Tomáš Karásek, Ph.D. - proděkan pro rozvoj 
1. OP VVV Jinonice: Příprava projektové žádosti o financování z národního investičního programu 

(oprava vnějšího pláště). 

http://vysokeskoly.cz/
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2. OP VVV - doplnění pasportizačních tabulek: sběr podkladů k investičním nákupům nad 1 milion 
korun, které nebyly financovány z OP VVV (řešení ve spolupráci s odborem projektové podpory 
RUK). 

3. IP 2016-2018: Rektorátem poskytnuty formuláře závěrečného hodnocení plnění projektu, 
termín dodání vyplněných podkladů 28. 2. 2019. 

4. IT: informace o postupu zprovozňování nových webových stránek institutů, řešení vzdáleného 
přístupu k účetním střediskům. Děkanka požaduje velmi rychlé a efektivní řešení situace jak s 
weby, tak se středisky. 

  
PhDr. Malvína Krausz Hladká, Ph.D. - členka kolegia děkanky pro mezinárodní a cizojazyčné 
studijní programy 
1. Podpora financování doktorandských stipendií u cizojazyčných studentů - komunikace s 

garanty DSP o možných a vhodných změnách. 
2. Setkání s předsedou Rady KaM D. Emlerem ohledně problémů a možností ubytování 

zahraničních studentů na kolejích (8. 1. 2019). 
 

prof. RNDr. Jan Ámos Víšek, CSc. - člen kolegia děkanky pro přípravu strategických a 
koncepčních dokumentů 
1. Vyjádření k nabídce vysokeskoly.cz. 

 
Mgr. Jiří Remr, Ph.D. - člen kolegia děkanky pro e-learning a nové vzdělávací platformy 
1. Druhé kolo školení Jak přednášet pro mladé a neustále připojené? proběhne 16. 1. 2019 v 

místnosti č. 212.  
 

PhDr. Petr Bednařík, Ph.D. - proděkan pro koncepci a kvalitu studia 
1. Informace k výhledu příprav akreditací.  
2. S proděkankou pro vědu FF UK doc. Heczkovou probíhá jednání ohledně přípravy smlouvy, 

kterou budou muset mít FSV UK a FF UK od akademického roku 2019/2020 o zajišťování 
společného doktorského studijního programu Politologie.   

3. V lednu probíhá přihlašování zájemců do kurzů Univerzity třetího věku v letním semestru. 
Podle dosavadního počtu přihlášek lze počítat s otevřením 12-14 kurzů, což odpovídá rozsahu 
výuky v minulých semestrech.  

        
PhDr. Zuzana Kasáková, Ph.D. - proděkanka pro zahraniční styky 
1. Personální situace na OZS. 
2. Revize smluv v rámci programu Erasmus. Setkání s koordinátory programu Erasmus proběhne 

24. ledna 2019 v 10:00 hodin, Hollar.  Stanovení podmínek pro výběr studentů a studentek pro 
výjezdy na příští akademický rok. 

3. Komunikace s RUK ohledně SYLFF. 
4. Vyhlášeno výběrové řízení na výjezdy v rámci meziuniverzitních a mezifakultních dohod. 

  
 
Zapsala: Klára Novosadová 
Vidi: Alice N. Tejkalová 

 

http://vysokeskoly.cz/

