Zápis č. 20
z jednání kolegia děkanky ze dne 22. 10. 2018
Přítomni: P. Bednařík, T. Gec, T. Karásek, M. Krausz Hladká, L. Krištoufek, J. Kučera, A. N. Tejkalová
Omluveni: Z. Kasáková, N. Švarcová, D. Emler, J. Remr, J. A. Víšek
Sdělení děkanky:
1. Výběrová řízení na ředitele institutů FSV UK - posty obhájili doc. Gregor i dr. Jüptner.
2. Harmonogram přípravy Plánu realizace strategického záměru 2019 (1. draft do konce února
2019).
3. Elektronická výroční zpráva o stavu vzdělání v ČR - děkanka informovala o některých dílčích
závěrech.
4. V pátek 19. 10. 2018 se konala ve Vlasteneckém sále diskuse s Markem Greenem, ředitelem
Americké agentury pro mezinárodní rozvoj (USAID) na téma: Mezinárodní rozvojová spolupráce
USA, kterou pořádaly Fakulta sociálních věd UK a Velvyslanectví Spojených států amerických,
akce se konala v rámci oslav 100. výročí česko-amerických diplomatických vztahů.
5. Agenda PR:
 Vydáno opatření děkanky č. 47/2018 upravující pravidla prezentace zaměstnanců FSV UK v
médiích.
 Probíhají přípravy fakultního plesu - 1. 11. 2018 bude zahájen předprodej vstupenek.
 Ve dnech 8. - 11. 10. 2018 se konal studijní veletrh Akademia&VAPAC v Bratislavě s účastí
FSV UK.
 Ve dnech 6. a 7. 10. 2018 se FSV UK účastnila studijních veletrhů v Moskvě a Petrohradu.
 Ve dnech 23. - 26. 10. 2018 se koná další studijní veletrh v Brně, UK letos představuje novou
expozici vycházející i z inspiračních podnětů děkanky FSV.
 Od počátku semestru je opět rozesílán newsletter pro studenty a veřejnost, v nové aplikaci a
v novém designu. Zaměstnanecký věstník by měl být po vyřešení technických problémů
rozesílán od listopadu.
 Probíhá komunikace s časopisem Týden ohledně metodiky každoročních žebříčků.
 V pátek 19. 10. 2018 se v Karolinu konalo diskusní setkání s Markem Greenem organizované
FSV UK a Velvyslanectvím Spojených států amerických.
 Mluvčí fakulty nově připravuje rozhovory s osobnostmi FSV UK, zatím byly publikovány
rozhovory s prof. Veselým a dr. Numeratem, aktuálně jsou zpracovávány rozhovory s dr.
Svobodou a dr. Královou, rozhovory budou vydávány v cca třítýdenních intervalech.
Sdělení členů kolegia děkanky:
prof. PhDr. Jaroslav Kučera, CSc. - proděkan pro vědu a výzkum, statutární zástupce děkanky
1. Informace a následná diskuse k nastavení podpory publikační činnosti na FSV UK - návrh
finančního plnění části podpory v rámci IRP od roku 2021.
JUDr. PhDr. Tomáš Karásek, Ph.D. - proděkan pro rozvoj
1. Probíhá sběr podkladů pro nahlášení investičních akcí FSV UK v roce 2019 rektorátu.
2. OP VVV Jinonice (výzva 016): Je připravována smlouva na výběr generálního dodavatele
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(termín odevzdání ze strany AK Havel & Partners je 29. 10. 2018, 21. 10. 2018 zaslán první
draft), následně proběhne schvalování na úrovni fakulty a univerzity. Probíhá proces
vypořádávání dodatečných dotazů MŠMT ke druhé zprávě o realizaci / žádosti o platbu. MŠMT
informovalo o krácené dotace ve výši 5 % u veřejné zakázky na projektové práce, FSV bude o
způsobené škodě jednat s administrátorkou veřejné zakázky. Ve středu 24. 10. 2018 proběhne
jednání na MHMP ohledně využití pozemku v Jinonicích pro potřeby parkování během
rekonstrukce. Připravována schůzka s SVJ č.p. 609 (budova navazující na současnou budovu B
jinonického areálu). Naplánováno setkání s řediteli institutů FSV UK a studentskými spolky k
podání informací o fungování fakulty během rekonstrukce a dostavby areálu (3. 12. 2018).
3. OP VVV PRSP (výzva 044): Proběhlo vypořádání 2. kola připomínek MŠMT ke 2. žádosti o
platbu. Stále čekáme na výsledek interim kontroly u VZ na nábytek do výukových místností.
4. Vedoucí IT převzal správu agendy programu Grammarly - licence prodloužena na následující
rok.
doc. PhDr. Ladislav Krištoufek, Ph.D. - proděkan pro studijní záležitosti
1. Byli jsme osloveni společností SCIO, zda bychom navrhli člena nezávislé odborné komise
NSZ, návrh bude rozeslán ředitelům institutů FSV UK.
2. Na listopadovém AS FSV UK budou předány Zlaté kurzy za LS 2017/2018.
3. Účast na workshopu Introduction to Research Data Management, Open Science and Data
Managements Plans.
4. Úspěšně proběhla výběrová řízení na SO.
5. Studenti byli informováni o termínech zápisu a škrtání předmětů.
PhDr. Petr Bednařík, Ph.D. - proděkan pro koncepci a kvalitu studia
1. Na rektorát bylo zasláno nápravné opatření u akreditace: International Master in Security
Intelligence and Strategic Studies. Nápravné nařízení akreditace International Economic
and Political Studies připravuje garant studijního programu doc. Benáček.
2. Vědecká rada FSV UK schválila 9. října 2018 akreditaci navazujícího magisterského
studijního programu Journalism, Media and Globalisation. Akreditační spis s přílohami byl
předán na rektorát UK.
3. Rektorát zaslal fakultám informace o 2. a 3. vlně akreditačního procesu. Z pokynu vyplývá,
že UK přistupuje k avizované koncepci, kdy všechny současné studijní obory budou muset
být akreditovány jako studijní programy nejpozději v letním semestru akad. roku
2020/2021, i když tyto akreditace mají platnost končící v letech 2021-2024. Na UK bude od
akad. roku 2021/2022 výuka probíhat již jen dle akreditace studijních programů. Bude
muset být stanoven celouniverzitní princip převodu studentů ze studijních oborů do
programů.
4. Fakulty mají do 2. listopadu 2018 zaslat na rektorát aktualizovaný výhled akreditací
studijních programů. Ředitelé institutů FSV UK dostali příslušné podklady a do 29. října
2018 zašlou informaci, které akreditace plánují pro 2. a 3. vlnu akreditací. Fakulta následně
pošle na rektorát výhled za celou FSV UK. Dle zaslaných pokynů budou muset fakulty předat
akreditační spisy po schválení na fakultní úrovni na rektorát k projednání Radou pro vnitřní
hodnocení u pregraduálního studia nejpozději v březnu 2020 a u doktorského studia v
květnu 2020.
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PhDr. Malvína Krausz Hladká, Ph.D. - členka kolegia děkanky pro mezinárodní a cizojazyčné
studijní programy
1. Proběhly schůzky k propagaci nově akreditovaného programu PPE, video, web, návštěvy na
soukromých školách atd. Den otevřených dveří - listopad - bude upřesněno, vedení FSV
podporuje uskutečnění DOD v budově Hollar, ale nesmí narušit výuku.
2. Nostrifikace joint degree IMSISS - vyjádření RUK: zahraniční VŠ poskytne doklady o předchozím
studiu, které jí uchazeči dokládali, když tam byli přijímáni. Do budoucna bude upraveno ve
smlouvě.
3. Nové formuláře na úlevy z poplatků - OZS už používá, musí být před podpisem děkanky
zapsáno vyjádření členky kolegia děkanky MKH.
4. Zpracovávány připomínky k metodickému pokynu o úlevách ze všech institutů FSV UK.
5. Informovala o průběhu Welcome weekendu pro studenty CJSP v Plzni.
Mgr. Jiří Remr, Ph.D. - člen kolegia děkanky pro e-learning a nové vzdělávací platformy
(zprostředkovala ANT)
1. Informace o schůzce s dr. Karáskem a paní Karramovou - převzal agendu projektu OP VVV ve
výzvě 015, dohoda, že v rámci jedné z klíčových aktivit budeme průběžně (letos i v příštích
letech) realizovat školení zaměřená na e-learning a moderní formy výuky. V rámci druhé klíčové
aktivity bude připraven návrh koncepce e-learningu.
2. Probíhá příprava letošního školení, které bude realizováno v rámci OP VVV, výzva 015
(předpokládá se, že proběhne v listopadu).
3. Domluvil setkání s týmem kolegů z KVSP, na kterém se budou řešit konkrétní kroky a způsoby
uplatnění moderních forem výuky v jejich kurzech.
Mgr. Tomáš Gec - tajemník fakulty
1. Předložil návrhy opatření děkanky:
 OD k rušení účtů,
 novela OD k stanovení režie,
 novela OD k dohodám,
 návrh OD k poplatkům za studium,
 návrh OD k účetní závěrce.
2. Předložil návrh nových rozpočtových pravidel FSV UK - vysvětlil modelové výpočty rozpočtu a
poměr mezi ukazatelem “A” a “K”, vedení fakulty projednalo a schválilo principy rozpočtových
pravidel s tím, že dojde k úpravě modelace tabulky, příští týden bude rozesláno jako podklad
pro jednání rozšířeného kolegia děkanky.
3. Informoval o návrhu znění opatření rektora ke svěření areálu Jinonic do správy FSV UK.
4. K 1. 1. 2019 bude agenda disciplinárního řízení předána ze sekretariátu děkanky na studijní
oddělení, dojde k úpravě organizačního řádu k 1. 1. 2019. Organizační řád bude nasdílen K.
Novosadovou členům KD, aby se svými odděleními probrali, zda nejsou třeba další úpravy, aby
proběhly zároveň s úpravou týkající se disciplinárního řízení.
5. Probíhá finální fáze pořízení kávovaru pro studenty v Jinonicích, s B. Buřičovou budou
dojednány podmínky převzetí kávovaru do užívání.
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RŮZNÉ
1. Za CVI tajemník zprostředkoval informace:
 Mgr. Jitka Štruncová obdržela zprávu od společnosti Clarivate Analytics, producenta
citační databáze Web of Science a ResearcherID. Společnost rozhodla o ukončení
podpory pro administrátorské přístupy k ResearcherID. Služba bude vypnuta 1.
listopadu 2018. Znamená to, že od tohoto data nebude moci spravovat ani zakládat
nové účty našim pracovníkům a doktorandům;
 stav výběrového řízení na vedoucího CVI;
 dohody s UKUK ohledně CEL;
 otázka vypsání inzerátu na úvazek na obsahovou podporu Moodlu bude dojednána s
dr. Remrem.
2. Tajemník informoval o stavu navazujících dohod v Jinonicích (stav dohody o užívání Jinonic s FF
UK, zahájení přípravy dohody o vzájemném přeúčtování s SBZ UK; jednání s ÚVT).
3. Tajemník dále informoval:
 stav instalace vybavení pořízeného z PRSPu; likvidace autovraku v Jinonicích;
 stav rekolaudace studentské místnosti v Hollaru a navazující stavební úpravy;
 o přeúčtování za výuku mezi instituty FSV UK;
 jednací řád AS FSV UK byl vrácen legislativní komisí AS UK;
 o dopisu p. rektora ke služebním cestám studentů;
 o průběhu přechodu webů institutů FSV UK na novou platformu;
 dne 31. 12. 2018 bude zaměstnancům děkanátu nařízena práce z domova;
 probíhajícím výběrovém řízení na DNS (dynamický nákupní systém);
 stavu implementace e-spisovky (čekáme na provázání WHOIS se spisovou službu u dohod);
 nabídce e-learningových školení pro zaměstnance.
4. Nominace na cenu rektora UK pro nejlepší absolventy za FSV UK - kolegium nominuje Daniela
Urbánka, absolventa IPS FSV UK.
5. Mimořádná cena rektora pro studenty UK (cena pro studenty - mimořádné sportovce, či kteří
dosáhli vynikajících úspěchů v oblasti vědy, výzkumu, umění, prokázali mimořádnou občanskou
statečnost nebo obětavost) - kolegium nominuje studentku Irenu Šedivou z IMS FSV UK.

Zapsala: Klára Novosadová
Vidi: Alice N. Tejkalová
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