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Zápis č. 1 z jednání kolegia děkana ze dne 9. 1. 2023 

 

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. Dotazník k bilanční schůzce s magnificencí rektorkou – viz: 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=2naS4DT5hkC_CIgWogQUorr
wqEQE3rZOm6wZfx3SLyhUOVFZN0ZaM1dSNjMwMDJFMlNVV0w1UEJORi4u.  

2. Přehled termínů jednání kolegia děkana a rozšířeného kolegia děkana viz příloha.  
3. Konference “The Best Practices and Experience in Countering Foreign Interference 

(CFI) in U.S. Academia”, 17. 1. 2023 ve Vlasteneckém sále Karolina. 
4. “Snídaně s rektorkou” – návrh termínu 11. 5. v 9 hodin.  

5. Jinonice – shrnutí stávajícího stavu a výhledů dokončení projektu. 

6. Informoval o připomínkách k Principů kariérního rozvoje, které byly zaslány z RUK. 

 

Sdělení členů kolegia děkana: 

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

1. Fakulta zaslala před Vánocemi na rektorát tři návrhy akreditačních spisů (mgr. 
Strategická komunikace, PGS Mediální a komunikační studia, PGS Media and 
Communication Studies), žádost o změnu garanta mgr. Veřejná a sociální politika, 
žádost o úpravu akreditace PGS Moderní dějiny, kontrolní zprávu studijního programu 
Media and Area Studies.  

2. Odbor kvality vzdělávací činnosti a akreditací RUK rovněž na konci roku obdržel výhled 
akreditací za FSV na rok 2023. Celkově jde o plán předložení 11 akreditací – zcela 
nové anglické studijní programy, reakreditace několika SP, žádosti o rozšíření 
stávajících SP. 

3. Na rektorátu probíhá příprava podkladů pro kontrolu realizace institucionální akreditace 
některých oblastí vzdělávání ze strany Národního akreditačního úřadu. Fakulty teď 
rektorát vyzval k doplnění některých životopisů a dostanou také ke kontrole 
připravované textové části podkladů.       

4. Národní akreditační úřad zaslal své rozhodnutí ohledně nominací pedagogů na 
Seznam hodnotitelů NAÚ.   

 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=2naS4DT5hkC_CIgWogQUorrwqEQE3rZOm6wZfx3SLyhUOVFZN0ZaM1dSNjMwMDJFMlNVV0w1UEJORi4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=2naS4DT5hkC_CIgWogQUorrwqEQE3rZOm6wZfx3SLyhUOVFZN0ZaM1dSNjMwMDJFMlNVV0w1UEJORi4u


 

  
 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 

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

1. Návrh zvýšit vyučujícím odměnu za výuku v kurzech U3V ze 10 000 Kč + 150 Kč za 
každého účastníka kurzu na 14 000 Kč + 150 Kč za každého účastníka kurzu. Odměny 
se vyplácejí ze tří středisek:  

700135 – tam chodí kurzovné od posluchačů 

100300 –  příspěvek z MŠMT, který závisí na počtu tzv. odučených studentohodin v 
předchozím akademickém roce 

921170 –  projekt, v rámci kterého dostáváme opět z MŠMT na U3V cca 200 000 Kč za 
rok. 
Při zachování zhruba stejného počtu kurzů, jako máme nyní (cca 30) by i na zvýšené 
odměny peníze z těchto tří středisek měly stačit. Kolegium děkana tento návrh 
schválilo.  

2. Aktuální informace o DYS 2023. 
3. Z OKVA přišel k připomínkování materiál “Vlastní hodnotící zpráva garanta v rámci 

hodnocení doktorských studijních programů”. Termín 6. 2. 2023. Případné připomínky 
odešle na základě svých dlouhodobých zkušeností P. Bednařík.  

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

1. Informoval o množství chystaných projektových výzev MŠMT v roce 2023 (viz příloha). 
2. Sdělil, že pokračuje příprava fakultní části celouniverzitního projektu PhD. Infra – 

podání projektu jaro 2023.  
3. Byla vydána tisková zpráva z mezifakultního setkání projektu SyRi, které proběhlo 5. 

prosince 2022: https://fsv.cuni.cz/fakulta/pro-media/fakulta-socialnich-ved-poprve-
koordinuje-mezifakultni-spickovy-vyzkum-napric  

Mgr. Tomáš Gec – člen kolegia pro projekt Modernizace a rozšíření prostorového 
zázemí výuky v Areálu Jinonice  

1. VVV 016 – podal komentář k aktuálnímu stavu realizace stavby a HMG přejímacího 

řízení, dodávek interiéru a HW (formou komentáře k pravidelné písemné informaci pro 
MŠMT). Ze strany MŠMT byla schválena žádost o nepodstatnou změnu č. 45. Probíhá 
i nadále proces vydání DSP na objekt SO 02.  

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

1. Příprava OZS na příjezd exchange studentů na LS 2022–23, organizace welcome 
weeku a série online setkání. 

2. Proběhla revize vnitřního procesu práce s LA a uznávání kreditů po příjezdu ze 
zahraničního pobytu v rámci programu Erasmus+. 

3. Poděkování OVVK za pomoc při diseminaci informací k dotazníku k well-beingu pro 
studentské spolky na FSV UK. 

https://fsv.cuni.cz/fakulta/pro-media/fakulta-socialnich-ved-poprve-koordinuje-mezifakultni-spickovy-vyzkum-napric
https://fsv.cuni.cz/fakulta/pro-media/fakulta-socialnich-ved-poprve-koordinuje-mezifakultni-spickovy-vyzkum-napric
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4. Organizace focus group pro studenty FSV UK k otázce well-beingu. Akce proběhne v 
pátek 27. ledna 2023 od 9:30 v místnosti H212. 

5. Proběhlo výběrové řízení na studijní pobyt na LŠ TFAS ve Washingtonu D.C.  

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

1. Proběhlo setkání se studenty D. Chaloupkem a P. Hrebenárem k možné organizaci 
události Noc fakulty. 

2. Plánovaná schůzka s p. kancléřkou. 
3. Plánována analýza interní komunikace.  
4. Probíhají přípravy plesu, rektorátní události ESU, komunikace k Jinonicím. 
5. Mediální agenda. 
6. Zítra budou předána ocenění za mediální výstupy FSV UK.  
7. Výzva z RUK k fakultním aktivitám v centru Didaktikon. 

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

1. Open online day - degree programs, webináře pro CJSP  se uskuteční 31.1. 2023. 
2. OCJSP připravuje schůzky s BA programy. 
3. V řešení problémy s JD/DD (víza studentů v programu IMSISS) 
4. Komunikujeme s KAM ohledně jejich nového systému na registrace studentů. 
5. Od 15.12. probíhá hodnocení výuky, zapojilo se zatím 359 studentů a odevzdáno je 

1416 dotazníků. 
6. Sběr přihlášek pokračuje v podobných číslech jako minulý rok. 
7. Procesujeme analýzu podpory zahraničních studentů na Univerzitě Karlově, konkrétně 

mapování dostupnosti zdravotní péče pro tuto cílovou skupinu (požadavek p. 
prorektorky).  

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

1. Prezentoval nutnost dohodnout další postup ohledně 1) docházkového systému a 2) 
elektronického certifikátu FSV.  

2. Proběhla schůzka se členem kolegia rektorky Mgr. Jindrou: domluvena podpora RUK 
při přípravě elektronizace procesů (vyjasnění procesních a právních náležitostí, 
koordinace s postupy UK); prověří možnost zapojení FSV do rozšiřování aplikace UK 
Mobility (cestovní příkazy); pošle pracovní podklady k podepisování pomocí el. 
certifikátů na UK. 

3. Aplikace pro hodnocení pedagogických a vědeckých pracovníků FF: zájem institutů (2 
proti, 2 opatrné pro, resp. přizpůsobí se fakultnímu rozhodnutí, 1 bez odezvy). M. 
Nekola osloví FF k dalšímu jednání ohledně technických detailů. Další diskuze 
proběhne na RKD 30. 1.  

4. RUK připravuje koordinovaný nákup licencí SPSS. Kontaktní osoby na FSV jsou P. 
Soukup a M. Nekola. Částečně by mohl být financován z PhD Infra. 

5. Návrh IKSŽ na systém pro teze závěrečných prací bude projednán na RKD 30. 1. 
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6. Podněty k e-mailovým účtům (zaměstnanci i studenti) diskutovány s vedoucím CIVT. 
Je nutné dořešit suspendované zaměstnanecké účty, u studentských KD doporučuje 
vyčkat na připravovanou změnu celouniverzitních účtů. 

7. Příprava přechodu na MS Teams v příštím AR bude projednána na RKD 30. 1. 

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

1. Nominace na cenu Josefa Hlávky (M. Romancov, T. Nigrin a kol.). Kolegium děkana 
schválilo nominaci obou doporučených publikací.  

2. Obsazenost kaple a její správa ve Voršilské 1 (viz podklad v Excelu). V návaznosti na 
aktuální praxi bude vytvořen provozní řád a obecná pravidla pro využívání těchto 
prostor.  

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

1. Do složky na zasedání senátu dne 10.1. byly nahrány dodatečné dokumenty k 
informaci: 

● Evaluace studentských ombudsmanů – Informace o dotazníkových šetřeních 
2021/2022 

● Jazyková politika FSV UK 
  
2. Odměna tajemníkovi AS FSV UK – formou stipendia ve výši 5000 Kč měsíčně. Po 

schválení rozpočtu AS FSV UK bude odměna případně upravena. 

Ing. Ondřej Blažek – tajemník fakulty 

1. Dojednáno prodloužení Pekařské 10 do 30. 4. 2023 a jednání s pronajímateli Pekařské 
16 o podmínkách opuštění budovy. 

2. Zapracování připomínek do nových směrnic. Pokračují práce na revizi portfolia OD. 
3. Dodatečný příspěvek rozpočtu A+K 2022. Změnu rozpočtu bude schvalovat AS FSV 

UK. 
4. Závěrkové operace. 

  

 Příští jednání kolegia děkana proběhne dne 23.01.2023 od 9:30 v místnosti č. H 212. 

  

 

  

Zapsala: Ing. Monika Mandová                                 Vidi: PhDr. JUDr. Tomáš Karásek, Ph.D. 
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