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Zápis č. 4 z jednání kolegia děkana ze dne 27. 2. 2023 

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

Omluveni: Z. Kasáková, M. Nekola 

 

Sdělení děkana:  

1. Dne 20. 2. se konalo rozšířené kolegium rektorky: 
o Rozpočtové výhledy 2024: zatím nepotvrzen nárůst finančních prostředků ze 

státního rozpočtu. 
o Předložen návrh rozpočtových principů UK 2024, součástí je úprava 'plovoucího 

fixu' v části A. 
o Projekty OP JAK Špičkový výzkum prošly úspěšně formálním kolem hodnocení. 
o V roce 2024 proběhne další kolo mezinárodního hodnocení UK. 
o GAČR Junior Star – v nově vyhlášené soutěži vyloučeny z možnosti podat projekt 

ti, kteří předtím získali např. Primus. 
o Změny v habilitačním a profesorském řízení nastanou až od dubna 2023. 
o Žádost prorektora pro vědeckou a tvůrčí činnost o kontrolu existence identifikátorů 

(ORCID, ResearcherID/WoS, Scopus ID) u AP a VP dle OR 40/2021). FSV 

zmíněna jako pozitivní příklad – u ORCID pokrytí ve výši 92 %. 
o Dne 1. 3. proběhne první setkání pracovní skupiny k pedagogickým dovednostem. 

Zástupce za FSV UK je doc. Mgr. Tomáš Weiss, M.A., Ph.D.  
2. Vedení univerzity zaslány podklady k ukazateli rozpočtových principů “dvojjazyčné 

prostředí a hodnocení pracovníků”. 
3. Novela zákona o VŠ: FSV poskytla komentáře vedení univerzity (přestupy mezi 

studijními programy, možnost snižování doktorských stipendií, povinnost informovat o 
pracovních poměrech na jiné instituci). 

4. Proběhla konference Expertní skupiny pro Ukrajinu (21. 2.) za účasti magnificence 
rektorky a náměstka MZV J. Kozáka. Pan děkan vyjádřil poděkování řečníkům 
jednotlivých panelů a to PhDr. Marii Jelínkové, Ph.D. a doc. Mgr. Tomáši Weissovi, 
M.A., Ph.D. a zaměstnancům z OVVK za organizaci.  

5. Proběhl reprezentační ples FSV UK (23. 2.) 
6. Informace k jinonickému projektu (průběh správních řízení, kolaudace SO 01) 
7. Plánovaná cesta na Tchaj-wan na konci března –  rozvoj akademické spolupráce s 

tchajwanskými institucemi (nutné stanovit zástup, jednání RKD) 
8. Nominace na Cenu Miloslava Petruska 

o IMS – monografie Lizcová, Handl, Kunštát, Nigrin et al.: Německo 1989– 2021. 
Úspěchy, problémy a výzvy sjednocené země 

o IKSŽ – studentský projekt Zavolíme a Aignos 

o IPS – PhDr. Michael Romancov, Ph.D. 
o IES – tým pracovníků doc. Mgr. Libor Dušek Ph.D. (PF UK) a doc. Petr Janský 

Ph.D. (FSV UK) a doc. Ing. Daniel Münich Ph.D. (CERGE UK) 

https://zavolime.cz/
https://www.aignos.cz/
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o FSV – činnost ESU 
 

Kolegium děkana schválilo nominace IKSŽ studentského projektu Zavolíme a Aignos. 

9. Pan děkan požádal o zástup v době dovolené, tedy 13.–17. 3. 2023, P. Bednaříka a v 
době zahraniční pracovní cesty, tedy v termínu 27.–31. 3. 2023, A. Veselého. Pověření 
k zastupování bude zajištěno SDKT. 

10. Termín výjezdního zasedání kolegia děkana byl stanoven na 19.–21.5.2023 

 

Sdělení členů kolegia děkana: 

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

1. Došlo k podpisu smlouvy o realizaci nového navazujícího magisterského studijního 
programu Migration Studies a New Societies, který vzniká v rámci 4EU+ jako 
spolupráce Univerzity Karlovy s univerzitami z Milána a Varšavy. Nyní bude nutné 
zahájit přípravu akreditace tohoto joint degree.   

2. Je připravena smlouva s University of Florence o double degree, které bude rozšířením 
stávající akreditace Sociology of Contemporary Societies. Fakulta bude muset zažádat 
Radu pro vnitřní hodnocení o schválení tohoto rozšíření.  

3. Fakulta poskytla rektorátu podklady, které se týkají definování vedení závěrečných 
prací ve fakultních předpisech.  

4. Probíhají úpravy akreditačních spisů dle pokynů z rektorátu a příprava dalších spisů k 
projednání na fakultní úrovni.     
 

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

1. Ve složce “PhD data a simulace” jsou podrobněji členěná data o počtech PhD studentů 
v únoru 2023 a podrobněji členěná data o stipendiích v akademickém roce 2021-2022. 
V souboru “simulace” jsou dvě simulace, které na základě těchto dat simulují různé 
varianty “poreformního” stavu (simulace popsány přímo v souboru). Tyto tři soubory 
budou poslány předsedům oborových rad a ředitelům institutů. Do programu 
květnového výjezdního KD bude zařazen bod “Strategie FSV UK pro implementaci 
reformy doktorského studia”. 
 

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

1. V rámci projektu NPO SyRi realizujeme na OPPI personální posílení, přeobsazení 
některých pozic a redefinici rozdělení práce za účelem zlepšení administrativní 
podpory výzkumu.  

2. V projektu NPO Transformace B finalizujeme v kontaktu s OPP RUK rozsáhlejší změnu 
harmonogramu a personálního obsazení.  

3. Informoval o výzvě OP JAK Velké výzkumné infrastruktury.  
4. Na CVI vzniká koncepce provozu knihovny, studoven a návazných služeb po 

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

1. Podal informaci o aktuálním stavu projektu VVV 016 (viz příloha). 
2. Bude zahájena VZ na vypracování DSP pro úpravu hotelu na děkanát 

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

1. 4EU+ 
1. Ve čtvrtek 23. 2. 2023 proběhla schůzka zástupců UK ve Flagshipech. Řešeny nově 

získané projekty vztahující se k univerzitní alianci, strategické zacílení aliance a role 
Flagshipů. 

2. Na čtvrtek 16. 3. 2023 plánováno setkání programme committee Flagshipu2. 
2. Komunikace s RUK ohledně témat k řešení na setkání vládní delegace ČR na Tchaj-

wanu, které se účastní i zástupce UK. 
3. Byl stanoven finální termín konání 2. ročníků staff weeku na FSV UK na téma Well-

being for students and staff. Akce proběhne ve dnech 12. – 16. 6. 2023. Připraveny 
propagační materiály. Úzká spolupráce s RUK. 

4. V tomto týdnu proběhne fakultní kolo výběru studentů na mezinárodní letní školu 
v Curychu. Termín pro zasílání přihlášek je 27. 2. 2023. 

5. Ve středu 1. 3. 2023 proběhne schůzka se zástupcem British University in Egypt. 
 

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

1. Poděkování OVVK za organizaci reprezentačního plesu FSV UK a konference ESU. 
2. Návrh změny OD 49/2018, předáno k doplnění IT oddělení. 
3. Příprava prohlídek zaměstnanců v Jinonicích 21. 3.  
4. Proběhl 1. workshop k interní komunikaci, pracujeme na následných krocích.  
5. Studentům kurzu Projekt IKSŽ nabídnuto ke zpracování dílčí téma spadající pod 

wellbeing. 
6. Proběhlo další setkání skupiny k udržitelnosti za účasti manažerky udržitelnosti UK 

Nikoly Rusové, v dalším kroku budou stanoveny krátkodobé, střednědobé a 
dlouhodobé cíle skupiny, 13. 3. bude zveřejněna ke komentování strategie udržitelnosti 
UK, 23. 3. proběhne k témuž kulatý stůl. 

7. Příprava vyjádření k používání AI.  
8. Zítra proběhne gremiální zasedání KaPR. 

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

1. Návrh změny OD 14/22 

2. Připravuje se změna OD 16/2018 – vedení tezí závěrečných prací; projednáno bude 
také se členy Studijní komise AS FSV UK.  

3. Proběhlo setkání s proděkanem Bednaříkem k dalšímu postupu ve věci nových double 
degree smluv s Univerzitou v Kostnici (MAIN, MISS a IEPS) a postupu CERGE v  

4. Stav PŘ  
5. Dne 7. 3. 2023 proběhne setkání s prorektorkou Martínkovou k podnětu plagiarismu v 

diplomové práci. 
6. Probíhají setkání s BA programy týkající se specifické propagace těchto programů. 
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7. Webináře pro studenty JD hlavně ohledně vízových povinností. 
8. Zemětřesení v Turecku a Sýrii. Studenti z regionu kontaktováni, jedna studentka 

zasažená přímo, veškerá podpora a pomoc poskytnuty. 
9. Probíhají přípravy na procesu admissions, který mírně upravujeme podle zkušeností z 

předchozích let. 
10. V březnu se OCJSP účastní veletrhu v Gruzii a Ázerbájdžánu, ve spolupráci s OVVK. 

Současně proběhnou návštěvy mezinárodní střední školy v regionu. 
11. Agenda stredoškoslých poradců koordinována se Study in Prague. 
12. Dne 2. 3. proběhne setkání s KAM ohledně nových postupů pro CJSP studenty. 
13. Konference DZS – Digitalisation in International Higher Education: Forward Looking 

Perspectives se uskuteční 1–2. března 2023, účastní se proděkanka a vedoucí 
OCJSP. 
 

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

1. Návrh na odměny předsedům habilitačních a jmenovacích řízení (8.000 Kč, resp. 4.000 
Kč). Kolegium děkana tento předložený návrh schválilo. 

2. Informace ze schůzky s paní A. Miltovou ohledně možností publikace studijních textů a 
učebnic v nakladatelství Karolinum. 
 

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

1. Na svém ustavujícím zasedání 14. února zvolil senát předsedkyni (M. Pečená, IES), 
místopředsedu (J. Volenec, IPS) a dva další členy předsednictva (B. Součková, IKSŽ, 
P. Szobi, IMS). Senát ustavil nad rámec povinných komisí ještě komisi sociální a 
komisi pro rozvoj a zvolil jejich členy. Na svých ustavujících setkáních byli již zvoleni 
předsedové komisí: ekonomická – P. Szobi, legislativní – J. Stauber, komise pro rozvoj 
– M. Parízek. Studijní i sociální se sejdou v úterý 28. 2. 

2. Příští zasedání senátu se uskuteční 14. 3., předsednictvo se sejde v pátek 2. 3. 
3. Studentské peníze schváleny hlasováním per rollam. 
4. Předsednictvo se bude zabývat návrhem navýšení prostředků pro Studentské peníze v 

návrhu příštího rozpočtu (rozpočet na rok 2022 byl 350 tis. Kč) 
5. Přijali jsme podnět od AS FF UK (p. Švec, předseda AS FF UK) k přehodnocení 

rozdělení rozpočtovaných peněžních prostředků mezi fakulty. 
 

Ing. Ondřej Blažek – tajemník fakulty 

1. V minulém týdnu, 22. 2. 2023, bylo uzavřeno účetnictví 2022. 
2. Připomínky k principům rozpočtu UK 2024. 
3. Zájemcům z vedení institutů byly prezentovány 2 systémy pro elektronickou docházku. 

  

 

 



 

  
 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 

 
Různé: 
Příští jednání kolegia děkana proběhne dne 9. 3. 2023 od 9:30 v místnosti č. H 212. 
  

 

  

 

 

 

Zapsala: Ing. Monika Mandová                                 

 

 

 

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


