Zápis č. 20
z jednání kolegia děkanky ze dne 20. 9. 2021
Přítomni: P. Bednařík, O. Blažek, T. Cahlík, T. Karásek, Z. Kasáková, L. Krištoufek, J. Kučera,
M. Krausz Hladká, M. Pečená, A. N. Tejkalová, J. A. Víšek
Omluveni: T. Gec, J. Remr
Sdělení děkanky:
1. Sdělení PR:
• Dne 1. září nastoupila nová tisková mluvčí Mgr. Klára Hyláková – probíhá její
zaškolování.
• Ve spolupráci s knihovnou a OZS připravujeme Erasmus Day – charitativní bazar knih,
přednášky, tvůrčí dílna atd.
• Připravujeme a aktualizujeme propagační materiály – Exchange brožura, záložka pro
nový knihovní systém atd.
• Nastavení spolupráce s AS FSV UK – překlad usnesení a jejich vkládání na web.
2. Zúčastnila se na pozvání americké Chargé d'Affaires Czech Women’s Leadership Forum on
Women and Education.
3. Iniciovala jednání s vedením OHLA ŽS k postupu prací v Jinonicích, uskuteční se 24. 9.
2021, zúčastní se ho i generální ředitel.
Sdělení členů kolegia děkanky:
prof. PhDr. Jaroslav Kučera, CSc. – proděkan pro vědu a výzkum, statutární zástupce
děkanky
1. Zasedání Mezinárodní rady FSV UK: děkanka rozeslala podklady všem účastníkům z české
strany.
2. Podpora získávání externích finančních zdrojů: připraví návrh opatření děkanky k dalšímu
projednání na KD.
3. Acta Politologica – návrh na spojení s Politologickou revue (vydává Česká společnost pro
politické vědy), KD s návrhem souhlasí.
prof. PhDr. Ladislav Krištoufek, Ph.D. – proděkan pro studijní záležitosti
1. Zveřejněn pokyn k účasti na výuce v ZS 2021/2022.
2. Z RUK byl zaslán materiál Hybridní podzim, který odpovídá pokynům FSV UK k výuce.
3. Dne 5. 10. proběhne slavnostní předání diplomů programu prg.ai Minor na Staroměstské
radnici.
4. Byly schváleny Podmínky přijímacího řízení na příští období.
5. Návratnost hodnocení předmětů za LS 2020/2021 se výrazně zvýšilo na cca 30 %.
6. Personální situace na SO.
doc. Ing. Tomáš Cahlík, CSc. – proděkan pro doktorské studium a další formy vzdělávání
1. V první dekádě září proběhlo hodnocení doktorského studia doktorandy. Poděkoval za
zorganizování Ing. Pavlu Kotovi. Návratnost byla dvakrát vyšší než loni (30 procent). KD
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předložil souhrnnou informaci, která bude dnes odpoledne prezentována na “Welcome
Week”.
PhDr. Petr Bednařík, Ph.D. – proděkan pro koncepci a kvalitu studia
1. RUK poslal fakultám k připomínkování novelu Akreditačního řádu UK. Novela bude
umožňovat Radě pro vnitřní hodnocení posuzovat odděleně jednotlivé studijní plány
studijních programů. Stanovuje, kdy musí fakultní vědecké rady znovu projednat návrh SP,
pokud RVH požaduje jeho úpravu. Nově formuluje projednávání závažných změn v době
realizace SP Radou pro vnitřní hodnocení.
2. K projednání RVH byly fakultou zaslány návrhy na jmenování garantů studijních programů
místo zesnulého doc. Lába.
3. Děkanka FSV UK pověřila prof. Veselého dočasně garantováním navazujícího mgr. SP
Veřejná a sociální politika místo doc. Vacekové, která dohodou ukončila své působení na
FSV UK.
4. Na IPS FSV UK proběhlo školení ohledně přípravy návrhů prodloužení akreditace studijních
programů v aplikaci SISu.
PhDr. Zuzana Kasáková, Ph.D. – proděkanka pro zahraniční styky
1. Komunikace s instituty FSV UK ohledně zapisování studentů Erasmus+.
2. Příprava Orientation Week pro přijíždějící exchange studenty. Veškeré informace včetně
videí jsou na webových stránkách fakulty.
3. Příprava Welcome Party pro zahraniční studenty, která proběhne v pátek 1. října 2021. Na
akci spolupracuje OZS, OCJSP, OVV.
4. Příprava Erasmus Day ve spolupráci OZS, OVV a knihovnou FSV UK, který proběhne 14.
října 2021.
5. Příprava výběrového řízení pro výjezdy studentů v rámci meziuniverzitních a mezifakultních
dohod na akademický rok 2022/23.
6. V pondělí 20. 9. 2021 vyhlášen Fond mobility. Podzimní kolo přihlášek je otevřeno do 20.
října 2021.
7. Počátkem září proběhlo setkání OZS a OZS RUK. Představení nových kolegů, komunikace
společných cílů a pravidel pro zachování efektivní komunikace.
8. V úterý 21. 9. 2021 proběhne setkání členů Programme Committee Flagshipu 2 4EU+.
9. Probíhá vyhodnocování workshopu pro OZS, který proběhl na 20. srpna 2021.
PhDr. Malvína Krausz Hladká, Ph.D. – členka kolegia děkanky pro mezinárodní a
cizojazyčné studijní programy
1. Informovala o aktuálních opatřeních ohledně testování studentů ze třetích zemí.
2. Nominace na stipendium M. Vlčka pro studenty CJSP odeslané na RUK.
3. Začala příprava Dnů otevřených dveří – v přípravě scénář předtočených videí a celkového
programu; spolupráce s OVV.
4. Iniciovala vznik strategického dokumentu k metodice pro joint a double degree programů;
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JUDr. PhDr. Tomáš Karásek, Ph.D. – proděkan pro rozvoj
1. OP VVV Jinonice: Dne 10. 9. proběhlo jednání se zástupci MŠMT v Jinonicích, včetně
prohlídky stavby. // V pátek 24. 9. proběhne koordinační jednání s TDS a zhotovitelem s
cílem zefektivnit stavební proces v následujících měsících.
2. IP 2019–2020: Na základě komentářů rektorátu probíhá úprava závěrečné zprávy, bude
finalizováno do 22. 9.
Mgr. Tomáš Gec – člen kolegia děkanky pro projekt Modernizace a rozšíření prostorového
zázemí výuky v Areálu UK Jinonice
1. VVV 016 – žádost o platbu vrácena k dopracování.
2. Dodatek č. 4 – čekáme na vyjádření MŠMT k doplněné ŽoZ.
3. Čekáme na výsledek kontroly AO MF ČR.
Ing. Ondřej Blažek – tajemník fakulty
1. Personální situace v oddělení IT – v oblasti správy a vývoje webů a aplikací zatím
spolupracujeme s externími subjekty, hledáme vhodné doplnění interního týmu.
2. Covid-19 – prezenční výuka s prvky hybridní výuky, zaměstnancům bude poskytnut
příspěvek ze sociálního fondu na ochranné prostředky a samotesty.
3. Personální oddělení – na webové stránky byla umístěna žádost o rozvázání pracovního
poměru (v případě rozvázání pracovního poměru dohodou je nejprve třeba schválit žádost na
tomto formuláři).
4. Pekařská 16 – proběhne schůzka proděkana Karáska a tajemníka fakulty s asset
managementem k možnému dodatku ke smlouvě.
Mgr. Magda Pečená, Ph.D. – předsedkyně AS FSV UK
1. Soc. komise AS FSV UK prosí vedení fakulty o zprostředkování 1 – 2 hodinového sezení
nově zvolených ombudsmanů s paní psycholožkou (druhá polovina října) a zároveň
informuje, že ombudsmani budou fungovat pod fakultními adresami (např.
ombudsman_iksz@fsv.cuni.cz), děkanka požádala proděkana Krištoufka o vyřešení.
2. Volby do AS UK vyhlášeny na 24. a 25. 11. 2021 a proběhnou elektronicky. Byla zvolena i
volební komise. AS UK a Hlavní volební komise byly 20. 9.2021 o tomto informovány.
3. Senát projednal návrh na změnu opatření děkanky č. 31/2018 Statut Komise pro etiku ve
výzkumu.
4. Senát schválil Podmínky přijímacího řízení pro studium v akademickém roce 2022/2023 se
zapracovanými změnami.
RŮZNÉ:
1. Vyhlášena Mimořádná cena rektora 2021.
2. Udělení fakultní medaile pro absolventa Lukáše Rohana za reprezentaci FSV UK.
3. Profesor Krištoufek informoval, že je součástí týmu paní prorektorky Králíčkové. Kolegium
vyjádřilo podporu a přeje panu proděkanovi hodně štěstí.
Zapsala: Klára Novosadová
Vidi: Alice N. Tejkalová
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