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Zápis č. 22 
z jednání kolegia děkanky ze dne 11. 10. 2021 

  
Přítomni: P. Bednařík, O. Blažek, T. Cahlík, T. Karásek, L. Krištoufek, J. Kučera, M. Krausz 
Hladká, M. Pečená, A. N. Tejkalová, J. A. Víšek 
Omluveni:  T. Gec, Z. Kasáková, J. Remr 
 
Sdělení děkanky: 
1. Ve čtvrtek 14. října od 17 hod. organizujeme v budově Hollar Erasmus Day – přednášky, 

workshopy, charitativní bazar knih.  
 
Sdělení členů kolegia děkanky: 
prof. PhDr. Jaroslav Kučera, CSc. – proděkan pro vědu a výzkum, statutární zástupce 
děkanky 
1. Předložil návrh OD Mimořádné odměny za podání a získání vědeckých projektů a veřejných 

zakázek – úprava v nastavení výše odměn za podání výzkumného projektu či nabídky nebo 
za získání externích finančních prostředků ve prospěch fakulty a vymezení podmínky pro její 
přiznání – kolegium návrh OD projednalo.  

2. Příprava dokumentu k financování vědy – doplnění údajů, další verze návrhu dokumentu 
bude projednána na zasedání KD 25. 10. 2021. Děkanka poděkovala prof. Krištoufkovi za 
první výpočty podílů a hodnot časopiseckých publikací. 

3. Cooperatio – příprava záměrů vědních oblastí, termín pro zasílání podkladů fakultními 
koordinátory je 15. 10., termín na RUK je 29. 10. 2021.   

prof. PhDr. Ladislav Krištoufek, Ph.D. – proděkan pro studijní záležitosti 
1. Úspěšně proběhla výběrová řízení na dvě pozice na SO. 
2. Proběhlo slavnostní předání diplomů absolventům programu prg.ai Minor na Staroměstské 

radnici. 
 
doc. Ing. Tomáš Cahlík, CSc. – proděkan pro doktorské studium a další formy vzdělávání 
1. Externí školitelé pracují na dohodu hrazenou z prostředků děkanátu; centrálně je hodinová 

odměna stanovena na 250,- Kč. Děkanka sdělila, že na RKD apelovala na ředitele institutů 
FSV UK, aby obecně dobré školitele platili více, mohou, z prostředků institutů, na kterých 
studium probíhá, nicméně v prvním kroku kolegium děkanky odsouhlasilo navýšení částky 
na 500,- Kč, vyplacení bude podmíněno zpětnou vazbou předsedy oborové rady, zda odměna 
může být vyplacena.  

2. Požádal pana tajemníka o přípravu podkladů o příjmech doktorandů, ve stejné struktuře jako 
na jaře, za období říjen 2020 až září 2021. 

3. Na listopadové zasedání AS FSV UK budou předloženy podmínky přijímacího řízení 
doktorského studia.  
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PhDr. Petr Bednařík, Ph.D. – proděkan pro koncepci a kvalitu studia 
1. Dostal pozvání, aby se 15. 10. zúčastnil jednání studijní komise Akademického senátu FSV 

UK, kde s ním chce komise prodiskutovat obsah návrhů akreditačních spisů studijních 
programů.  

2. Vědecká rada FSV UK projedná ve středu 13. 10. návrhy na nové garanty studijních 
programů navazující Mgr. Bezpečnostní studia a Veřejná a sociální politika.                 

 
prof. RNDr. Jan Ámos Víšek, CSc. – člen kolegia děkanky pro přípravu strategických a 
koncepčních dokumentů 
1. Navýšení e-mailů, které chodí automaticky do spamu, tajemník ověří na IT.  
 
PhDr. Malvína Krausz Hladká, Ph.D. – členka kolegia děkanky pro mezinárodní a 
cizojazyčné studijní programy 
1. Příprava Dnů otevřených dveří na FSV UK pro CJSP. 
2. Welcome weekend proběhne v Plzni ve dnech 16 – 17. 10. 2021. 
3. Probíhá analýza nastavení rektorátních procesů k double/joint degree; proběhla strategická 

schůzka, stanovený záměr – analýza sloužící pro fakultní postupy bude zpracována do konce 
roku 2021. 

 
JUDr. PhDr. Tomáš Karásek, Ph.D. – proděkan pro rozvoj 
1. Budoucí zdroje financování – strategické intervence Univerzity Karlovy od roku 2022: 

Národní plán obnovy (NPO), Operační program Jan Amos Komenský (OP JAK), Plán na 
podporu strategického řízení. Podklady z informačního workshopu odboru projektové 
podpory RUK ze dne 21. 9. v podkladech.  

2. OP VVV Jinonice: V pátek 8. 10. proběhlo jednání se zástupci zhotovitele (formát “2+2”). 
Projednávaly se otázky harmonogramu, změnových listů (plánovaný dodatek č. 5) a 
kontrolního rozpočtu/výkazu výměr. 

3. Možnost přihlášení se do projektu European Open Science Cloud, koordinuje Open Science 
Support Centre v rámci Ústřední knihovny UK. Poptávka po zapojení 
akademických/výzkumných pracovníků, potřeba nahlásit do 15. 10. 2021. 
 
 

Mgr. Tomáš Gec – člen kolegia děkanky pro projekt Modernizace a rozšíření prostorového 
zázemí výuky v Areálu UK Jinonice (zprostředkoval TK) 
1. Auditu MF stále doplňujeme další podklady (naposledy v  pátek 8. 10.). 
2. Schválena 11. ŽoP u projektu VVV 016; do konce října musíme podat 12. ŽoP. 
3. Doplňujeme žádost o změnu na dodávku serverů v rámci VVV 016. 
4. Ukončena ex-ante kontrola na dodávku interiérů, dány do kolečka univerzitní formuláře před 

vyhlášením veřejné zakázky. 
5. Aktualizován plán výběrových řízení projektu VVV 016 (vytvořen soupis požadavků na IT 

oddělení/IT garanta). 
6. Vypsáno výběrové řízení na pozici finančního manažera a administrátora projektu VVV 016. 
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Ing. Ondřej Blažek – tajemník fakulty 
1. Úprava fakultních webů (v cross doménovém prostředí) ve spolupráci se StoryTLRS 

a. Oprava citačních norem u publikací do konce října 2021 (api OBD již obsahuje 
všechna potřebná data), 

b. Zobrazování medailonků doktorandů, dotažení Researcher ID, Scopus Author ID a 
ORCID ID do 15. 11. 2021.  

c. Paralelně poběží práce na předělání prostředí pro úpravu medailonků pracovníků v 
redakčním prostředí, tak aby tato funkcionalita mohla být nasazena před 
Vánocemi 2021. 

d. Paralelně proběhne sběr požadavků na případnou další úpravu medailonků (i 
estetickou). 

e. Paralelně do listopadu dojde k naplánování přechodu webů IPS, ISS a IKSŽ do 
cross-doménového prostředí). Web IES bude řešen následně. 

2. Personální obsazení IT stále nedostatečné, kromě aktuálně poptávaných pozic do oblasti 
aplikačních služeb a webů, je třeba provést aktualizaci požadavků IT kapacit v souvislosti s 
jinonickým projektem. 

3. Proběhla schůzka se zástupci Pekařské 16, dnes bude jednání s Pekařskou 10. 
4. V tomto týdnu proběhnou elektronické volby studentských ombudsmanů – technickou 

podporu zajišťuje tajemník. 

Mgr. Magda Pečená, Ph.D. – předsedkyně AS FSV UK 
1. V úterý 12. 10. 2021 od 16:00 hod. proběhne volba děkana FSV UK.  
2. Podklady na listopadové zasedání AS FSV UK – pronájem Pekařské, doktorské studium, 

dodatek ke smlouvě s OHL ŽS, předání Zlatých kurzů.  
  

RŮZNÉ: 
1.  Příští týden v pondělí 18. 10. 2021 bude zasedat RKD. 
 
 

Zapsala: Klára Novosadová 
Vidi: Alice N. Tejkalová  

 


