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Zápis č. 20 z jednání kolegia děkana ze dne 14. 11. 2022 

Přítomni: P. Bednařík, O. Blažek, T. Cahlík, D. Emler, T. Gec, T. Karásek, T. Klabíková 
Rábová, M. Krausz Hladká, M. Nekola, M. Pečená, A. Veselý 

Omluveni: Z. Kasáková 

Sdělení děkana:  

1. Informace z RKR 7. 11. 2022: 
○ Personální změny ve vedení UK – nová kancléřka, ředitel ÚVT, ředitelka KaM, 

ombudsmanka. 
○ Informace o probíhajících jednáních o novele zákona o VŠ (vč. komplikovaných 

jednání o možnosti uzavírat smluvní vztah se studenty CJSP). 
○ Mírná nespokojenost s výsledky UK ve špičkových soutěžích GAČR, zejména GAČR 

EXPRO (jen 2 projekty pro UK – MU získala 3), lepší výsledky v GAČR Junior Star 
(vč. projektu doc. Havránkové z IES), kde je i pozitivní vazba na předchozí řešení 
projektů PRIMUS. 

○ Projednání akcí iniciativy “Univerzity za klima”, zejména plánované okupační stávky 
na některých fakultách UK. 

○ Rozpočet 2023 a jeho vztah ke střednědobým rozpočtovým výhledům (zatím není 
potvrzeno promítnutí často navýšení rozpočtu vztažené ke zvýšeným výdajům na 
energie), probíhá jednání o možnosti převádět do FÚUP 10 % místo dosavadních 5 
%. 

○ Úprava studijního a zkušebního řádu, vč. formalizace závěrečných písemných 
zkoušek. 

○ Informace o zapojení UK do oslav 17. listopadu. 
○ Připravuje se první mini-tendr na jeden z modulů nového SIS, následovat bude v roce 

2023 modul zapisování do předmětů – vedení UK apelovalo na zasílání podnětů k 
SIS ze strany fakult. 

○ Vyhodnocení Institucionálního plánu 2022 – MŠMT posunulo termín na 15.1. (interní 
termín UK bude 15.12.). 

2. Informace o ohlášeném průběhu okupační stávky iniciativy “Univerzity za klima” na 
FSV UK. Ustanovení krizového týmu ve složení p. děkan, p. tajemník, T. K. Rábová, K. 
Hyláková, P. Balík, J. Končelík. 

3. Projednání prvního draftu Plánu realizace SZ 2023. 
4. Informace o záměru zřízení pracovní skupiny pro udržitelnost. 
5. Informace o zřízení pracovní skupiny pro psychické zdraví a well-being studentů a 

zaměstnanců fakulty. 
6. Shrnutí reflexe výjezdního zasedání KD. 
7. Konference Czeducon 2022 – viz https://czeducon.cz/.  
8. Parkování v Jinonicích 
9. Poděkování Politologickému klubu IPS FSV UK za přispění k organizaci vystoupení J. 

E. prezidentky Slovenské republiky, Zuzany Čaputové, na UK dne 16.11. 
10. Zpráva o využití tvůrčího volna PhDr. Karolíny Dobiášové, PhD. Zpráva byla kolegiem 

děkana schválena a bylo konstatováno, že tvůrčí volno bylo řádně využito. 

https://czeducon.cz/
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11. Žádost o poskytnutí tvůrčího volna Mgr. Eva M. Hejzlarová, PhD. Žádost o poskytnutí 
tvůrčího volna byla kolegiem děkana schválena. 

Sdělení členů kolegia děkana: 

PhDr. Petr Bednařík, Ph.D. – proděkan pro akreditace a kvalitu studia 

1. Akademický senát FSV UK vyjádřil kladné stanovisko k návrhu úpravy akreditace 
doktorského studijního programu Moderní dějiny. Nyní návrh projedná Vědecká rada 
FSV UK.  

2. Probíhá příprava reakreditačních spisů studijních programů IKSŽ – Strategická 
komunikace, Mediální a komunikační studia, Media and Communication Studies. 
Návrhy budou předloženy na prosincová zasedání AS a VR.  

3. Nyní jsou připravovány podklady, které fakulta musí předložit rektorátu v rámci přípravy 
kontrolní zprávy o oblastech vzdělávání Sociologie, Politické vědy, Historie pro Národní 
akreditační úřad.  

4. Rada pro vnitřní hodnocení vybrala 5 studijních programů FSV a 1 studijní program 
CERGE, které nyní projdou hodnocením realizace. Fakulta do začátku prosince musí k 
hodnocení připravit podklady a garanti budou muset nachystat odpovědi na otázky v 
aplikaci v SISu.  

5. Rektorát zaslal fakultám, že musí do konce prosince připravit výhledy akreditací na rok 
2023.  

6. Na RUK proběhl 1. listopadu 2022 seminář o hodnocení výuky studenty na UK, kde 
zazněly návrhy na inovace.    

doc. Ing. Tomáš Cahlík, CSc. – proděkan pro doktorské studium a další formy 
vzdělávání 

1. Informace o současném stavu příprav DYS2023 
2. Informace o reformě doktorského studia ze schůzky s prorektorem Krištoufkem 9. 11. 

2022. 
3. AS FSV UK schválil podmínky přijímacího řízení do doktorských studijních programů 

PhDr. David Emler, Ph.D. – proděkan pro rozvoj  

1. V projektu NPO SyRi byla podepsána mezifakultní dohoda, řeší se dočerpání 
prostředků alokovaných na letošní rok, resp. možný převod do příštího roku.  

2. V projektu NPO Transformace začala pravidelně fungovat skupina pro hybridní a 
blended výuku s účastí všech institutů FSV UK.  

3. Probíhá paralelní příprava projektů OP JAK Špičkový výzkum na FSV UK, resp. FF UK 
(podání projektů v polovině ledna 2023). 

4. Fakulta podala žádost o financování úprav a vybavení místností pro doktorandy v 
budovách Hollar a Opletalova v celouniverzitním projektu PhD. Infra.  

5. Připravujeme personální posílení OPPI.  
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Mgr. Tomáš Gec – člen kolegia pro projekt Modernizace a rozšíření prostorového 
zázemí výuky v Areálu Jinonice 

1. VVV 016–s SÚ konzultovány všechny podklady k vydání DDS k SO 02 s výjimkou 
vyjádření TSK – budeme řešit na společném jednání s nimi. I u SO12,15 a 16 nadále 
čekáme na vyjádření TSK. Bude zahájena kolaudace vodovodní a kanalizační přípojky.  
Stavební práce pokračují dle zaslaného HMG. Komplikace s dodávkou switchů (řeší se 
na úrovni vedení CISCa. OHLA a UK – nyní avizován únor 2022) – IT odd. se stavbou 
realizují dočasné řešení. Proběhlo proměření kabeláže. 

2. Probíhá proces doplňování ŽoP 17 a ZoR 16 – dnes bude podáno. Podána ŽoZ 45 
(drobné přesuny v rozpočtu). Budou odeslány výzvy k plnění VZ na RTL. Tento týden 
proběhne instalace greenu v RTL studiu. V podpisovém kolečku bude smlouva na 
dodávku PC a NTB. 

3. Příprava na uzavření služebnosti na vedení vodovodu (geometrický plán je na ověření 
na KÚ). Po čase nás opět kontaktoval odpovědný projektant plánovaného výtahu z 
metra (projekt v roce 2025). Proběhla výměna trafa. 

PhDr. Zuzana Kasáková, Ph.D. – proděkanka pro zahraniční styky 

1. FSV UK získala dodatečně podporu pro 2. post-doc kandidáta, nabídka kandidátem 
přijata 

2. Erasmus a exchange  
o dokončena revize stávajících Erasmus+ smluv ve spolupráci s instituty a výsledky 

předány na RUK; 
o proběhlo fakultní kolo výběrového řízení na studijní pobyty v rámci mezifakultních a 

meziuniverzitních dohod 
o vyhlášeno výběrové řízení na zaměstnanecké mobility s termínem podávání přihlášek 

do 30. listopadu 2022; řešena otázka vhodného nastavení procesů; 
o vyhlášeno výběrové řízení pro obsazení mobility akademiků, doktorandů a post-

doktorandů v rámci přímé meziuniverzitní spolupráce v kalendářním roce 2023 s 
termínem podávání přihlášek do 7. prosince 2022; 

o vyhlášeno výběrové řízení pro měsíční stipendijní pobyty na partnerských 
univerzitách v roce 2023 v Německu s termínem podávání přihlášek do 5. prosince 
2022; 

o na RUK zaslána nominace 5 studentů z Běloruska za FSV UK, pro které žádáme o 
vládní podporu pro období 10–12/2022; 

o v úterý 22. listopadu 2022 proběhne setkání s koordinátory internacionalizace na 
institutech a OZS na Hollaru; 

o v úterý 22. listopadu 2022 proběhne setkání s prorektorkou pro zahraniční vztahy a 
proděkany na RUK. 

3. 4EU+ 
o Setkání v Kodani na konci října  

▪ přineslo zejména debatu o nastavení komunikace mezi jednotlivými úrovněmi 
struktury univerzitní aliance; 

▪ diskusi nad výzvami a zkušenostmi za uplynulé tříleté období; 



 

  
 Charles University, Faculty of Social Sciences  /  Smetanovo nabrezi 6, 110 01 Prague 1, Czech 

Republic, info@fsv.cuni.cz, tel: +420 222 112 111 

www.fsv.cuni.cz 

▪ v rámci Flagshipu 2 se řešily learning pathways a zařazení kurzů a aktivit 
podporovaných 4EU+; 

▪ PhD Cup – prezentace výzkumných projektů PhD studentů popularizační formou 
během 10 min - zvítězila studentka UK. 

o V pondělí 14. listopadu 2022 proběhne setkání 4EU+ na RUK všech partnerů 
k oficiálnímu odstartování čtyřletého projektu 1CORE. 

o Vyhlášeny minigranty 4EU+ pro akademické pracovníky a studenty UK. 
o Setkání s paní proděkankou Klabíkovou Rábovou ohledně způsobu propagace 4EU+ 

na fakultě. 
4. Vyhlášena další výzva fondu UK pro podporu virtuální mobility POVIM na sběr kurzů 

na letní semestr 2022/2023. Termín je stanoven na 7. prosince 2022. I v této výzvě je 
zachováno dělení kurzů pro virtuální mobilitu do tří kategorií: 

o 4EU+ Joint Courses (kategorie 1) – kurzy vytvořené v rámci alianční spolupráce 
4EU+ např. edu projektů, které mohou být nabídnuty všem studentům Aliance 4EU+ 
– nelze žádat o podporu POVIM; 

o 4EU+ Shared Courses (kategorie 2) – kurzy splňující podmínky 4EU+, příslušnost k 
flagshipu, naplňování klíčových kompetencí, nabízené všem studentům Aliance 4EU+ 
- lze žádat o podporu POVIM; 

o Open Courses (kategorie 3) – kurzy otevřené mimo Alianci 4EU+, tj. nemusí splňovat 
podmínku příslušnosti k flagshipům a naplňování klíčových kompetencí, budou 
nabídnuty studentům všech partnerských univerzit. - lze žádat o podporu POVIM. 

5. Psychologická podpora 
o ve středu 16. listopadu 2022 proběhne setkání Well-Being Working Group (zapojena 

jednotlivá oddělení děkanátu); 
o probíhají individuální setkávání s akademickými pracovníky, jež tato problematika 

zajímá; 
o řešena otázka propagace s paní proděkankou Klabíkovou Rábovou. 

PhDr. Tereza Klabíková Rábová, Ph.D. – proděkanka pro vnější vztahy 

1. Účast na konferenci Komunikace vědy: jak na sociální sítě a callu skupiny pro 
vědeckou komunikaci CZARMA.  

2. Účast na slavnostním otevření kampusu LF v Plzni → zahájeny úvahy o přípravách na 
slavnostní otevření kampusu v Jinonicích a také se spouští přípravy plesu: 23. 2. 

3. Schůzky k fakultní skupině udržitelnosti: dolaďování nominací a fungování skupiny. 
4. Proběhly veletrhy pracovních příležitostí organizované IPS a IMS. 
5. Schůzka s paní proděkankou Z. Kasákovou ohledně propagace programu 4EU+ a 

dalších témat. 
6. Schůzka s T. Pouchou z Institutu interní komunikace. 
7. Čerpání příslušné kapitoly PPSŘ na zkvalitňování výuky je v procesu. 
8. Aktuální účast na vzdělávacích veletrzích a na SŠ. 
9. Celofakultní online DOD. 14. 12.  
10. Běžná agenda (propagace fakultních akcí aj.). 
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PhDr. Malvína Krausz Hladká, Ph.D. – proděkanka pro studijní záležitosti  

1. Dne 15. 11. se uskuteční pravidelné setkání s garanty a koordinátory CJSP. 
2. Proběhlo vyúčtování studentokreditů za LS 2021/22. 
3. Ve dnech 21.–23.11.  se účastní konference Czeducon 2022. 
4. Participovali jsme na akci Study in Prague, které organizovalo návštěvu cca 25 

středoškolských poradců na pražských univerzitách. Následně jsme byli přítomni na 
CIS (Council of International Schools) v Madridu. Účast zde vzbudila velký ohlas. 
Chceme se této klíčové cílové skupině věnovat systematicky i nadále. 

5. Téma zanechání studia – počty zanechaných studentů za AR 2021/2022 – 
pregradualni studium 649, z celkového počtu 683 z celkoveho počtu studentů 5547. 

6. Nominace na Bolzanovu cenu. 
7. Otevřené PŘ v českých a CJSP programech od 1. 11. 2022; Ukrajinci přihlášky 

zdarma. 
8. Stipendia pro ukrajinské studenty FSV UK. Čerpání Stipendijního fondu FSV UK. 

Mgr. Martin Nekola, Ph.D. – proděkan pro elektronizaci  

1. 16. 11. proběhne schůzka se zástupcem firmy DERS ohledně modulu Nepřítomnosti a 
dalších možností elektronizace na FSV. 

2. Byla zahájena spolupráce na Koncepci cloudových služeb UK – vyplnění dotazníku k 
aktuálnímu stavu a budoucím potřebám (ve spolupráci s vedoucím CIVT). 

3. Jmenováni zástupci do pracovní komise připravující nový SIS – Nekola, Kot. MN 
Připraví sdílený dokument pro sběr požadavků na nový SIS. 

4. Jmenování fakultního koordinátora e-learningu za FSV UK – Nekola 

prof. PhDr. Arnošt Veselý, Ph.D. – proděkan pro vědu a výzkum 

1. OP JAK – Hranice bezpečnosti, Aktuální informace  
2. Prezentace pro zájemce o habilitační řízení – 2. 12. 2022 
3. Statistiky soutěže GA UK (viz příloha). 
4. Výsledky soutěže GA ČR:  

o Junior Star: ZA FSV UK podány 4 projekty, uspěl jeden. doc. Zuzana Havránková z 
IES – projekt Zdánlivá přesnost v meta-analýze společenskovědního výzkumu 
(METASPUR) 23-05227M. Projekt se bude řešit od 1.1. 2023 a je na pět let. 

o GAČR EXPRO: Za FSV UK podány dva návrhy, ani jeden neuspěl. 

Mgr. Magda Pečená, Ph.D. – předsedkyně AS FSV UK 

1. Plénum AS FSV UK schválilo podmínky přijímacího řízení do doktorského studia na 
akademický rok 2023/2024 a přijalo kladné stanovisko k návrhu na změnu akreditace 
doktorského studijního programu Moderní dějiny / Modern History. Dále vzalo na 
vědomí rozdělení Studentských peněz na druhé pololetí 2022. Zároveň byl 
místopředseda senátu požádán o analýzu Pravidel přidělování studentských peněz, 
neboť se zdá, že systém není plně funkční. IES vzneslo dotaz ohledně 
administrátorských práv přidělených pracovních notebooků. 
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2. Příští zasedání akademického senátu se uskuteční 6. prosince. 
3.  Příprava na volby do akademického senátu na funkční období 2023–2025 probíhá dle 

harmonogramu. 

Ing. Ondřej Blažek – tajemník fakulty 

1. Spolupráce s Volební komisí AS FSV UK ohledně administrace voleb. 
2. Příprava finálního modelu pro odvod režií od roku 2023. 
3. Probíhá revize portfolia OD. 
4. Proběhla schůzka se zástupci MUZO ohledně prezentace modulu klasifikačních 

číselníků (příprava na implementaci kontrolingového řetězce dle zadání RUK, 
pravděpodobně od 2024). 

5. Proběhla schůzka se zástupci magistrátu ohledně dopravní situace na Smetanově 
nábřeží a v Divadelní ulici. 

6. V pátek proběhla schůzka se zástupci odborové organizace fakulty. 

 

Různé: 

  

Příští jednání kolegia děkana proběhne dne 28.11.2022 od 12:00 v místnosti č. H 212. 

  

 

  

Zapsala: Ing. Monika Mandová                              

 

 

 
 

Vidi: PhDr. JUDr. Tomáš Karásek, Ph.D. 

 

 


