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Zápis č. 21 z jednání kolegia děkana ze dne 28. 11. 2022 

 

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

Sdělení děkana:  

1. Dne 21.11. proběhl druhý kulatý stůl k vědní politice s vedením institutů. Primárním 
tématem byla úprava systému režií. Na základě vznesených připomínek byl upraven 
návrh směrnice k režiím a rozeslán ředitelům institutů.  

2. Dne 21.11. se konalo další setkání děkana fakulty s řediteli institutů, resp. jejich 
zástupci. Diskutovanými tématy byla kvalita výuky a podpora pedagogických 
schopností, činnost fakultních pracovních skupin (rovné příležitosti, udržitelnost, well-
being), veletrhy pracovních příležitostí a organizace letních škol. 

3. V rámci reformy předpisové základny jsou připravovány další směrnice týkající se 
projektové činnosti. Ředitelům institutů byl rozeslán k připomínkám návrh režie k řízení 
projektů a dalších aktivit na FSV UK. 

4. V rámci expertní skupiny pro Ukrajinu FSV UK byl formulován návrh konference k 
výročí ruské agrese proti Ukrajině. Konference je plánována na 21. 2. 2022, účast 
potvrdila magnificence rektorka UK, probíhá jednání o účasti zástupce MZV ČR. 

5. Dne 23.11. se uskutečnilo setkání fakultní pracovní skupiny pro kariérní rozvoj žen a 
fakultní zástupkyně v univerzitní radě pro rovné příležitosti.  

6. Děkan FSV UK se dne 28.11. zúčastnil kulatého stolu k implementaci principů 
kariérního rozvoje. 

7. Dne 16.11. se konalo slavnostní zasedání Vědecké rady FSV UK, kde byly předány 
pamětní medaile FSV UK; stříbrnou medaili za zásluhy o rozvoj fakulty získala doc. 
Běla Plechanovová (IPS). Byla také předána ocenění autorům vítězných prací soutěže 
o Cenu Josefa Vavrouška. 

8. Děkan FSV UK se zúčastnil pietních aktů u příležitosti výročí 17. listopadu. 
9. Ve dnech 14.-15. listopadu se v budově Hollar konaly akce studentské 'stávky za 

klima'. Aktivity proběhly klidně a v rozsahu předběžné domluvy s organizátory. 
Poděkování OVVK za součinnost při komunikování akce. 

10. Žádost o poskytnutí tvůrčího volna Barbora Spalová, PhD. - kolegium děkana tuto 
žádost schválilo. 

11. Dne 24.11. vyslovila Vědecká rada UK souhlas s jmenováním doc. Tomáše Weisse 
(IMS) profesorem. 

12. Zástup na bakalářských promocích dne 6.12.2022 v 12:00 bude zajištěn M. Pečenou. 

 
 
 

 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1ReQkjN6wWdZ0NSAuQPfRU6chg0nG6kyZ9zvOY5gfb1o/edit#gid=0
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Sdělení členů kolegia děkana: 

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

1. K projednání Akademickým senátem FSV a Vědeckou radou jsou připraveny tři 
akreditační spisy: navazující mgr. studijní program Strategická komunikace, doktorský 
SP Mediální a komunikační studia, doktorský SP Media and Communication Studies.  

2. Tento týden je termín odevzdání podkladů pro kontrolu realizace oblasti vzdělávání ze 
strany Národního akreditačního úřadu.  

3. Do 4. 12. musí garanti vybraných studijních programů připravit v aplikaci v SISu 
podklady pro hodnocení realizace těchto SP Radou pro vnitřní hodnocení.  

4. Je teď nutné od institutů shromáždit informace pro výhled akreditací na rok 2023. 

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

1. Předběžná informace o DYS2023 je rozesílána všem doktorským studentům 
2. Dodatečné schválení nehabilitovaných školitelů vědeckou radou fakulty - na základě 

požadavku prorektora Poláka. Cahlík připraví podklad pro jednání vědecké rady fakulty 
dne 14.12.2022. 

3. Podnět pro disciplinární komisi: doktorský student Taylor byl vyzván 14. 11.  emailem k 
zaplacení dluhu 18.899,- Kč “kolejím a menzám UK” do konce listopadu. Pokud tak 
neučiní, bude předán podnět disciplinární komisi.  

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

1. V projektu NPO SyRi pořádáme 5. 12. 2022 od 14:00 h v budově UK ve Voršilské ulici 
v návaznosti na podpis mezifakultní dohody coby koordinátor první setkání 
administrátorů projektu z celé UK.  

2. Dokončují se přípravy projektů do výzvy OP JAK Špičkový výzkum (koordinuje FSV UK 
a FF UK). 

3. V projektu NPO Transformace “B” jsme nahlásili na RUK prodloužení přípravné fáze. 
4. V národním projektu PPSŘ proběhne na začátku prosince poslední letošní kontrola 

čerpání prostředků, již v lednu 2023 bude potřeba poskytnout RUK zprávu o realizaci.  
5. V projektu OP VVV 015 se finalizuje vydání učebnice českého jazyka pro cizince. 
6. S vedoucí CVI a tajemníkem FSV UK proběhlo jednání na téma financování nákupu 

EIZ v příštích letech, výsledek bude prezentován na zasedání rozšířeného kolegia 
děkana. 
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Mgr. Tomáš Gec   člen kolegia pro projekt Modernizace a rozšíření prostorového 
zázemí výuky v Areálu Jinonice 

1. Nastoupí nová vedoucí OPPI k 1.12. 2022 - podal komentář k aktuálním a 
připravovaným projektům. 

2. VVV016 – byla podána žádost o DDS objektu SO 02. Stavba pokračuje dle posledního 
zaslaného HMG. Probíhají jednání s ředitelem CISCO ohledně termínu dodání switchů. 
Probíhá plnění VZ na interiéry část I. U části II a II (truhlářské prvky) zaslány na interim 
kontrolu dodatky ke smlouvě ohledně posunutí termínu plnění do 31.1. 2023. Nyní 
probíhá dodávka serverů. Podepsána smlouva na dodávku PC + NTB a smlouva na 
výukový SW SPSS. Probíhají podpisy smluv na zpřístupnění e-knih. U podané ŽoP a 
ZoR čekáme na žádost o doplnění. 

3. VVV015 – probíhá příprava podkladů pro ŹoP a ZoR pro RUK. 

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

1. Incoming studenti 
● nutné doplnit maily akademických pracovníků do SIS 
● návrh OZS na vytvoření celofakultního kurzu Czech History and Culture 

2. Erasmus without paper - na RUK se nyní testuje in-house systém DERS, do něhož se 
nahrávají všechny bilaterální smlouvy UK; do budoucna budou všechny smlouvy 
uzavřeny pouze skrz tento systém, správa smluv na fakultní úrovni bude možná v 
polovině roku 2023 

3. Informace ze setkání s paní prorektorkou pro zahraniční vztahy a týmem OZV RUK, 
které proběhlo v úterý 22. 11. 2022.  

4. Kreditová mobilita – výzva pro rok 2023 bude vyhlášena v prosinci 2022, termín pro 
podávání projektů na OZS je stanoven na 28. prosince 2022.  

5. Eastern Partnership University Cluster - kontaktní osobou na FSV UK je Z. Kasáková 
6. Czeducon - micro-credentials, zahraniční mobilita, univerzitní aliance.  
7. University St. Andrews, která je strategickým partnerem UK, vyhlásila výzvu pro 

akademické pracovníky v rámci programu The Global Fellowship Scheme.  
8. 4EU+ 

● kick-off meeting 1CORE projektu v rámci univerzitní aliance proběhl 14. 11. 2022 
● ve čtvrtek 24. 11. 2022 proběhla schůzka členů programme committee Flagshipu 

2 (F2) 
● ve čtvrtek 15. 12. 2022 proběhne na RUK setkání zástupců UK v jednotlivých 

Flagshipech 4EU+ a paní prof. Lenky Rovné 
● hodnocení výsledků a přínosů projektů podpořených v rámci F2 do 16. 12. 2022  
● v pátek 16. 12. 2022 proběhne setkání členů programme committee F2  

9. Well-being a psychologická podpora 
● ve středu 30. 11. 2022 proběhne další setkání děkanátní pracovní skupiny pro 

well-being  
● komunikace s akademickými pracovníky z jednotlivých institutů ohledně 

nastavení užší spolupráce v této oblasti a reflexe jejich potřeb 
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● v pondělí 12. 12. 2022 proběhne workshop ke krizové intervenci pro 
neakademické pracovníky na RUK v reakci na poptávku OZS z léta 2022 

● plánováno setkání s psycholožkami FSV UK 
● připravuje se podcast s psycholožkou FSV UK  
● připravuje se organizace focus group v rámci univerzitního projektu well-being na 

FSV UK 
● v prosinci 2022 proběhne schůzka členů projektového týmu na well-being na UK 

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

1. Konference Czeducon: téma sustainability; konference o udržitelném rozvoji na RUK.  
2. Práce na návrhu projektu v rámci 4 EU+ v oblasti udržitelného rozvoje. 
3. Proběhlo další setkání se zástupci ScienceComm Agency a Institutu interní 

komunikace. 
4. Dotaz akademického/vědeckého pracovníka, zda je možno oslovit studenty s 

dotazníkem v rámci projektu GA ČR: řešeno s p. proděkanem pro vědu.  

 PhDr. Malvína Krausz Hladká, Ph.D. – proděkanka pro studijní záležitosti  

1. Školení rétoriky pro akademické pracovnice a pracovníky a doktorské studentky a 
studenty, 3 termíny zaplněny. 

2. Czeducon – kvalita studia, Proformance, zahraniční studium. 
3. Účastnila se zasedání rektorátního kola Fondu mobility UK. 
4. Přezkum prospěchových stipendií, vyplácení stipendií. Diskuse k budoucí strategie – 

zrušení vyplácení prvním ročníkům magistra. 
5. FSV UK Circle – info o fungování a aktivitách 
6. Setkání s proděkanem FF UK, dr. Žoncem, sdílení dobré praxe v nastavení a 

fungování CJSP 
7. Schůzka garantů a koordinátorů CJSP shrnula minulý rok a představila další kroky a 

postupy pro nové PŘ 
8. Harmonogram 22/23 - změna termínu hodnocení studia, připraví důvodovou zprávu 

pro AS FSV UK. 

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

1. Byl vytvořen sdílený dokument pro sběr podnětů pro nový SIS. Ředitelé institutů spolu 
s relevantními členy kolegia děkana byli osloveni s prosbou o součinnost. 

2. Probíhají předběžné tržní konzultace na software pro evidenci docházky: 

● Schůzka s DERS k modulu pro evidenci docházky (Nepřítomnosti). Firma zaslala 
nabídku (dokument ve sdílené složce). Nabízená cena neumožňuje přímý nákup. 

● Ověření aktuálního stavu alternativního systému RUK, který nyní využívá fakultní 
knihovna, a jeho vhodnosti pro vedení docházky akademických pracovníků. 
Získání cenové nabídky (resp. vyčíslení případných nákladů na rozšíření pro 
celou fakultu). 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1wsTZFgjNJqLlxNVMx4nhm5zxPCmPy3bnJK3UpxpAM2o/edit?usp=sharing
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 prof. PhDr. Arnošt Veselý, Ph.D. – proděkan pro vědu a výzkum 

1. Informace o projekt OP JAK Hranice bezpečnosti. 
2. Proděkan Veselý informoval o průběhu a výsledku oponentního řízení projektu ERC 

CZ doc. Alessandro Testy. Informoval též o situaci s ERC projekty na FSV UK.  

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

1. Je hotová Výroční zpráva o práci studentských ombudsmanů za období 10/2021–
10/2022, bude rozeslána v rámci podkladů pro zasedání AS FSV UK zítra (29. 11.), 
zasedání senátu se koná 6. prosince.  

2. Volby do AS FSV UK začínají zítra a zatím přípravy probíhají dle domluveného 
harmonogramu. Díky volební komisi a panu tajemníkovi. 

3. Probíhá revize Studentských peněz. 

 Ing. Ondřej Blažek – tajemník fakulty 

1. Probíhají finální práce na přípravě voleb do AS FSV UK. 
2. Pokračují intenzivní práce na revizi OD. 
3. Tlumočil pozvání na vánoční večírek FSV UK, který proběhne dne 30.11.2022. 

  

Různé: 

Příští jednání kolegia děkana proběhne dne 19. 12. 2022 od 9:30 v místnosti č. H 212. 

  

Zapsala: Ing. Monika Mandová                              

 
 
 

 

 

 

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

 


