Zápis č. 21
z jednání kolegia děkanky prostřednictvím platformy Google Meet
ze dne 1. 10. 2021
Přítomni: P. Bednařík, O. Blažek, T. Cahlík, T. Gec, T. Karásek, Z. Kasáková, L. Krištoufek, J.
Kučera, M. Pečená, J. Remr, A. N. Tejkalová, J. A. Víšek
Omluvena: M. Krausz Hladká
Sdělení děkanky:
1. KD seznámila se Závěrečnou zprávou rektora prof. Václava Hampla (2006 - 2013) – do
konce ledna zpracuje KD fakultní závěrečnou zprávu za své funkční období. Za každou
oblast připravíme přehled, co se podařilo za 4 roky realizovat (do rozvoje přidat i
ekonomiku), připraveno bude ve spolupráci s vedoucími odd., 1. draft do 22. 12. 2021.
2. Přehled termínů přípravy Plánu realizace strategického záměru pro rok 2022:
• draft bude KD předložen 15. 11. 2021 do podkladů na KD,
• KD projedná dne 22. 11. 2021,
• do 23. 11. 2021 musí odejít jako podklad na AS FSV UK.
3. Informovala o výstupech z jednání s OHLA ŽS.
4. Sdělení PR:
• Ve spolupráci s RUK připravujeme účast FSV UK na veletrzích pro uchazeče. Prozatím
domluvena účast na Gaudeamu Bratislava (11. – 14. října), On-line veletrhu
vysokeskoly.cz (9. – 10. listopad), Na Karlovku Praha (13. listopadu), Gaudeamu Brno
(23. – 26. listopad).
• Připravujeme celofakultní den otevřených dveří na začátek prosince. Obdobný formát
jako v minulém roce, natáčení rozhovorů apod.
• Ve spolupráci s OCJSP organizujeme nový formát Open days pro zahraniční uchazeče.
• Letos poprvé se účastníme projektu DZS Erasmus Days. Na Hollaru 14. října bude
připraven bohatý program: přednášky o životě a Erasmu ve Francii a Německu,
workshopy na vyhledávání v knihovnickém systému, charitativní bazar knih a další.
5. UK dokončila sběr dat o uchazečích (IPSOS), data využijeme pro strategické zacílení
komunikace na uchazeče.
Sdělení členů kolegia děkanky:
prof. PhDr. Jaroslav Kučera, CSc. – proděkan pro vědu a výzkum, statutární zástupce
děkanky
1. Kolegium děkanky projednalo návrh dokumentu Principy dělení institucionální podpory v
rámci FSV UK – zapracované připomínky budou projednány na KD dne 25. 10. 2021.
2. Kolegium děkanky projednalo oborově specifické požadavky v HŘ a JŘ.
3. Informoval o zasedání Mezinárodní rady FSV UK – závěry k hodnocení vědy a jejich
využití.
4. Vyhlášení 19. kola GAUK: Projekty na 1–3 roky mohou podávat studenti magisterského a
doktorského studia ve standardní době studia; podrobné informace budou zveřejněny v
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aktualitách oddělení vědy; aplikace pro podávání projektů bude otevřena od 1. října 2021;
termín elektronického podání projektu na oddělení vědy: 25. října 2021.
5. Nové projektové záměry – příprava a zpracování projektů, předloženy dva postdoktorské
projektové záměry (IKSŽ FSV UK a ISS FSV UK), kolegium děkanky navržené záměry
projednalo.
6. Vyhlášena Cena Jaroslava Jirsy: termín na RUK do 11. 10. 2021.
7. Osobní medailonky na webu FSV UK – tajemník doplnil informaci k aktuálnímu stavu.
Zadáno externí firmě, v týdnu od 11. 10. 2021 bude nasazeno do produkce, abychom mohli
stahovat všechna potřebná data, citační normy budou fungovat do konce října, informace
byla komunikována na RKD.
prof. PhDr. Ladislav Krištoufek, Ph.D. – proděkan pro studijní záležitosti
1. Probíhají výběrová řízení na SO.
2. Nová opatření k 30. 9. 2021. Zůstávají v pro nás důležitých částech beze změn, tedy:
a) studenti nemusejí dokládat bezinfekčnost za účelem účasti na vzdělávání a zkouškách,
b) bezinfekčnost je i nadále nutné prokazovat a kontrolovat při promocích a imatrikulacích,
c) stejné podmínky se použijí pro účastníky CŽV.
3. Koordinace schůzky budoucích ombudsmanů s fakultní psycholožkou.
doc. Ing. Tomáš Cahlík, CSc. – proděkan pro doktorské studium a další formy vzdělávání
1. Pravidelná schůzka s předsedy oborových rad proběhla 20. 9. Zúčastnili se všichni
předsedové kromě omluveného doc. Konráda.
2. Welcome Week od 20. 9. do 24. 9. proběhl podle programu. General Assembly se zúčastnilo
45 studentů, semináře “Pedagogical Skills” 20 studentů a semináře “How to Publish” 25
studentů. Dík patří Lucii Poslušné a pracovnicím CJP, prof. Krištoufkovi a pracovníkům
studijního oddělení děkanátu za přípravu a provedení akce.
PhDr. Petr Bednařík, Ph.D. – proděkan pro koncepci a kvalitu studia
1. Rada pro vnitřní hodnocení projednala na svém zasedání 22. 9. fakultní návrhy na jmenování
nových garantů u navaz. mgr. studijního programu Journalism, Media and Globalisation a
doktorských SP Mediální a komunikační studia / Media and Communication Studies, které
garantoval doc. Filip Láb. RVH fakultní návrhy na jmenování doc. Němcové Tejkalové a
doc. Carpentiera schválila.
2. Vědecké radě FSV UK byly předloženy návrhy na nové garanty navazujících mgr. studijních
programů Veřejná a sociální politika; Bezpečnostní studia / International Security Studies.
Navrženi jsou prof. Veselý a doc. Střítecký.
3. Dne 30. 9. 2021 proběhl kulatý stůl RUK s fakultami o studijní agendě. Odbor kvality
vzdělávací činnosti a akreditací RUK zde popsal novelu Akreditačního řádu UK (fakulta k ní
zaslala vyjádření). Prezentoval porovnání výsledků univerzitního šetření mezi pedagogy a
studenty ohledně studia na dálku v letním semestru akad. roku 2019/2020 a zimním semestru
akad. roku 2020/2021. Informoval, že v ZS akad. roku 2021/2022 bude dotazníkové šetření
cíleno na garanty studijních programů, kteří se budou vyjadřovat k realizaci výuky. Dojde k
úpravě univerzitního systému posuzování realizace studijních programů Radou pro vnitřní
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hodnocení.
Mgr. Jiří Remr, Ph.D. – člen kolegia děkanky pro e-learning a nové vzdělávací platformy
1. Zpřesnění podmínek výuky na ISS.
prof. RNDr. Jan Ámos Víšek, CSc. – člen kolegia děkanky pro přípravu strategických a
koncepčních dokumentů
1. Minulý týden na zasedání VR UK byl zařazen návrh FSV UK na jmenování profesorem doc.
Tomáše Havránka, děkanka poděkovala prof. Víškovi za zástup na VR UK a za uvedení pana
docenta. Kolegium gratuluje doc. Havránkovi k pozitivně přijaté přednášce na VR UK.
PhDr. Zuzana Kasáková, Ph.D. – proděkanka pro zahraniční styky
1. Otázka zřízení e-mailů pro zahraniční studenty Erasmus. Bude nutná úprava OD. Ve
spolupráci s IT bude připraveno.
2. Řeší se otázka dodání dokumentů od studentů, kteří vyjeli na studijní stáž v rámci programu
Erasmus, po jejich návratu. Dokumenty jsou jednou z nutných podmínek pro dokládání
vyplacení stipendia.
3. Dále se řeší otázka nedostatečné kapacity předmětů pro přijíždějící studenty v rámci
programu Erasmus v SIS (nastavení reálného zapisování studentů, komunikace s Erasmus
koordinátory).
4. Poděkování D. Mayovi a M. Rudinské za přípravu a rychlou realizaci nákupu techniky z
prostředků Erasmus+ v rámci stanovených podmínek a pravidel RUK a DZS.
5. V pátek 1. 10. 2021 proběhne neformální akce pro studenty cizojazyčných programů a
programu Erasmus+ na Střeleckém ostrově.
6. Zahájení Orientation week pro přijíždějící studenty v rámci programu Erasmus+ v pondělí
27. 9. 2021 na Právnické fakultě proběhlo úspěšně. Poděkování všem organizátorům a
vystupujícím.
7. V úterý 21. 9. 2021 proběhlo online setkání Programme Committe Flagshipu 2 4EU+.
Řešeny byly learning pathways v rámci flagshipu i otázka jejich propagace. Domluveno
setkání všech současných realizátorů projektů i potenciálních zájemců. Termín nebyl ještě
stanoven, pravděpodobně setkání proběhne kolem poloviny listopadu 2021.
8. Ve dnech 3. – 5. 11. 2021 proběhne výroční setkání 4EU+ v Heidelbergu.
JUDr. PhDr. Tomáš Karásek, Ph.D. – proděkan pro rozvoj
1. Informoval o semináři ke strategickým intervencím Univerzity Karlovy, který se konal 21. 9.
Zástupci univerzity prezentovali informace k Plánu na podporu strategického řízení,
Národnímu plánu obnovy a OP Jan Amos Komenský. Základním poznatkem je potřeba
koordinace přípravy projektů mezi jednotlivými portfolii a s jasným strategickým záměrem.
Podrobnější podklady budou předány na KD 11. 10.
Mgr. Tomáš Gec – člen kolegia děkanky pro projekt Modernizace a rozšíření prostorového
zázemí výuky v Areálu UK Jinonice
1. Probíhají jednání o ZL do uvažovaného dodatku č. 5 SoD s OHL ŽS.
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2. Avizována Revize DPS a návazně Kontrolního rozpočtu.
3. Na kontrolu ex-ante zaslána ZD na veřejnou zakázku na interiéry.
Ing. Ondřej Blažek – tajemník fakulty
1. Audit k procesům na oddělení vědy s Mgr. Horníčkovou. Výsledek auditu bude projednán na
KD na konci října/začátku listopadu a na bilaterálních schůzkách.
2. Jednání se zástupci Pekařské 16 o podmínkách prodloužení nájmu.
3. Příprava volby studentského ombudsmana, s P. Kotem a Michalem Semianem domluvena
spolupráce, příští týden bude všem studentům rozeslán informační e-mail o volbách
studentského ombudsmana, 13. a 14. října. (Volební vouchery budou distribuovány 12.
října).
4. Smlouva za vzájemnou výuku a vyúčtování s MFF UK.
5. Vyúčtování společného programu PVP v řešení. Vyrovnání za studentokredity – postup k
získání podkladů pro vyúčtování předá proděkan Krištoufek v polovině října.
6. Nastavení procesu elektronického oběhu dokladů - začali jsme s nastavením u faktur, v ESS
dojde k drobné úpravě, aby mohl být proces implementován.
7. Poskytneme příspěvek ze sociálního fondu na ochranné pomůcky pro každého zaměstnance.
Mgr. Magda Pečená, Ph.D. – předsedkyně AS FSV UK
1. Příští týden v úterý zasedá AS FSV UK.
2. Pan tajemník potvrdil, že elektronické volby pro ombudsmany jsou připravené.
3. Podnět pedagogů IMS FSV UK byl zařazen na AS FSV UK jako informativní bod.
RŮZNÉ:
1. Schválen termín cvičného poplachu.

Zapsala: Klára Novosadová
Vidi: Alice N. Tejkalová
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