
 

  
 Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd  /  Smetanovo nábřeží 6, 110 01 Praha 1 

dekanka@fsv.cuni.cz, tel: 222 112 236 

www.fsv.cuni.cz 

Zápis č. 22 
z jednání kolegia děkanky ze dne 18. 11. 2019 

  
Přítomni: P. Bednařík, O. Blažek, T. Cahlík, T. Karásek, Z. Kasáková, J. Kindermann,  M. Krausz 
Hladká, L. Krištoufek, J. Kučera, V. Moravec, A. N. Tejkalová, J. A. Víšek 
Omluveni:  J. Remr 
 
Sdělení děkanky: 
1. Gratulace prof. Říchové z IPS FSV UK a doc. Doležalové z IES FSV UK k Ceně Arnošta z Pardubic. 
2. Informace o jednání právničky FSV UK s právním zástupcem Multilateral Consulting & Analysis. 
3. Plán realizace strategického záměru v roce 2020 - zaslán členům RKD, děkanka předložila verzi 

se zapracovanými připomínkami RKD, kolegium ho po drobnějších úpravách schválilo. 
4. Na prosincový AS FSV UK - Plán realizace strategického záměru FSV UK v roce 2020, Rozpočet 

dodatečného příspěvku od MŠMT. 
5. V souvislosti s personálními změnami v KD předložila návrh upraveného opatření č. 13/2019 

Vymezení působností a pravomocí proděkanů, vymezení působností a pravomocí některých 
členů kolegia děkanky Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy. KD dokument projednalo a 
schválilo ve znění úprav. 

6. Sdělení PR: 
 23. 11. 2019 se koná Informační den UK na Albertově, prezentaci FSV UK odpřednáší stejně 

jako loni děkanka fakulty.. 
 28. 11. 2019 se koná studentský veletrh v Berlíně s účastí FSV UK. 
 14. 11. 2019 se v rámci akce Týden vědy a techniky konala přednáška dr. Martina Riegla 

(IPS): Dopad klimatických změn na evropské bezpečnostní prostředí.   
 20. 11. 2019 pořádá Gymnázium Praha 5 Na Zatlance vlastní Veletrh vysokých škol v budově 

gymnázia, zajištěna prezentace FSV UK ve spolupráci se studenty. 
 Zadána inzerce v lednovém vydání tištěného časopisu kampomaturitě.cz. 

7. Donominace lidí do výzkumných flagships 4EU+ za FSV UK probíhá. 
8. Zaslala na RUK vypořádání zpětné vazby k návrhu Strategického záměru UK pro období 

2021 - 2025, poděkovala všem členkám a členům RKD, ředitelům institutů, vedoucím 
center a akademickým senátorkám a senátorům, kteří zpětnou vazbou přispěli. 
 

Sdělení členů kolegia děkanky: 
 
prof. PhDr. Jaroslav Kučera, CSc. - proděkan pro vědu a výzkum, statutární zástupce děkanky 
     Univerzitní a národní hodnocení tvůrčí činnosti (informace) 
     Soutěž Primus 2020 (informace) 

doc. PhDr. Ladislav Krištoufek, Ph.D. - proděkan pro studijní záležitosti 
1. Proběhla metodická návštěva ze studijního odboru RUK v čele s paní prorektorkou Králíčkovou. 
a) Došlo ke zlepšení vyplněnosti informací v SIS k jednotlivým předmětům. Připomínky ze strany 

FSV UK byly prezentovány během metodické návštěvy. 
b) Jmenovací dekrety pro členy komisí SZZk pro nové akreditace lze u návazných programů řešit 

přes OD. 
c) Na začátku roku 2020 proběhne schůzka k prg.ai Minor na úrovni RUK. 
d) Další procesní témata, žádné zásadní problémy na straně FSV UK. 

 

http://kampomaturitě.cz/
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2. Připraven prováděcí postup pro OD 22/2017 (finanční toky mezi instituty) v režii SO.  
3. Změna rozhodovací praxe u nostrifikací. Na FSV UK by mělo zůstat pouze rozhodování v rámci 

přijímacího řízení. 
4. Byl připraven nový formulář pro uznávání předmětů absolvovaných na jiných fakultách UK. 

 
doc. Ing. Tomáš Cahlík, CSc. - proděkan pro doktorské studium a další formy vzdělávání 
1. Návrh OD xx/2019 “Organizace doktorského studia na FSV UK”. KD návrh projednalo a s 

navrhovanými úpravami schválilo. 
 

PhDr. Petr Bednařík, Ph.D. - proděkan pro koncepci a kvalitu studia 
1. Akademický senát FSV UK přijal 5. 11. 2019 kladné stanovisko k předloženým návrhům 

akreditací studijních programů. Vědecká rada FSV UK na svém zasedání 13. 11. 2019 schválila 
všech šest návrhů akreditací studijních programů. Po zapracování zbývajících připomínek 
studijní komise AS FSV UK budou spisy předány na RUK.  

2. Probíhá příprava sedmi návrhů akreditací studijních programů (IKSŽ FSV UK, ISS FSV UK, IPS 
FSV UK). Různé otázky jsou konzultovány s odborem kvality vzdělávací činnosti a akreditací 
RUK. 

               
PhDr. Zuzana Kasáková, Ph.D. - proděkanka pro zahraniční styky 
1. Informovala o personální situaci na OZS. 
2. Komunikace s RUK ohledně Česko-čínského centra, spolupráce s Universität Zürich a ADA 

University v Baku. 
3. Zveřejněny výsledky univerzitní podpory pro zahraniční post-doc pracovníky. FSV UK získala 

podporu pro jednoho pracovníka. Občané ČR dokončující doktorské studium v zahraničí, nejsou 
“eligible” pro podporu z projektů post-doc, vedení fakulty žádá, aby z institutů nebyli nadále 
nominováni, byla avizována i úprava opatření rektora, aby to v něm bylo explicitně zmíněno. 

4. Otázka plateb v rámci short study visit programme pro Ph.D. studenty. Úpravy zformuluje a 
navrhne paní proděkanka Kasáková.  

5. Do Project Committee Flagshipu 3 nominován dr. Václav Moravec. Komunikace s panem 
děkanem MFF UK za tímto účelem. 

6. Ve středu 20. 11. 2019 proběhne v Jinonicích Festival mobility. Probíhají finální přípravy. 
7. Ve čtvrtek 21. 11. 2019 proběhne zasedání Rady VŠ. 

 
PhDr. Malvína Krausz Hladká, Ph.D. - členka kolegia děkanky pro mezinárodní a cizojazyčné 
studijní programy 
1. Návrh úpravy OD 23/2019 o úlevách pro studenty doktorského studia. KD návrh projednalo a 

schválilo. 
2. Dne 26. 11. se bude konat Open Day pro bakalářské CJSP (+ nově akreditované), Hollar 112, 

17:00. 
3. Připravený dokument rozdělení agend mezi OZS a koordinátory zaslán ke komentářům na 

instituty. S koordinátory proběhne schůzka.  
 
prof. RNDr. Jan Ámos Víšek, CSc. - člen kolegia děkanky pro přípravu strategických a 
koncepčních dokumentů 
1. Dne 17. 11. 2019 na koncertě a slavnosti v Karolinu zastupoval vedení FSV UK, byla tam  
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předána cena Arnošta z Pardubic paní profesorce Říchové a paní docentce Doležalové.   
2. Sejde se Koordinační rada garantů doktorského studia pro sociální vědy. 

 
Mgr. Jiří Remr, Ph.D. - člen kolegia děkanky pro e-learning a nové vzdělávací platformy 
(zprostředkovala ANT) 
1. Dne 10. 12. 2019 proběhne v zasedací místnosti 212 od 9:00 hodin workshop Formativní 

hodnocení výuky.  
 

JUDr. PhDr. Tomáš Karásek, Ph.D. - proděkan pro rozvoj 
1. CVI: Na základě doporučení výběrové komise jmenována novou vedoucí dr. Irena Prázová, 

nástup od 1. 1. 2020. 
2. OP VVV Jinonice: Ředitelé institutů a vedoucí CVI FSV UK a CJP FSV UK osloveni se žádostí o 

nominaci členů do komise pro posouzení projektu řešení interiérů. 
3. IP 2020: Řešitelé byli vyzváni k vyčerpání spravovaných projektových prostředků, ideálně k 

plné výši. 
 

Ing. Jan Kindermann - člen kolegia děkanky pro projekt Modernizace a rozšíření 
prostorového zázemí výuky v Areálu UK Jinonice  
1. Hledání náhradních prostor za Areál Jinonice po dobu rekonstrukce – finalizace podkladů k 

pronájmu prostor Pekařská 16 a Pekařská 10 v lokalitě Nové Butovice. 
2. Rekonstrukce a dostavba Areálu UK Jinonice - Na stavební úřad MČ Praha 5 bylo podáno k 13. 

11. 2019 oznámení zahájení stavebních prací. Zahájení průzkumných prací na konstrukcích 
stávajících budov od 19. 11. 2019, provedení inženýrsko-geologického průzkumu a venkovních 
sond k ověření trasy sítí na venkovních plochách od 25. 11. 2019.  

3. Dne 20. 11. 2019 je plánována schůzka na MŠMT OP VVV.  
4. Kontrola ex-post VZ na Generálního dodavatele stavby ze strany MŠMT bez výhrad. 
5. Technický dozor stavebníka a koordinátora BOZP – Inženýring dopravních staveb, a.s. - 

zahájení činnosti, vedení KDS (každý čtvrtek v Jinonicích), inženýring, kontrola prováděných 
prací a fakturace. 

6. Zpracování studie vybavení interiérů. Veřejná prezentace prvního záměru na FSV UK proběhne 
v první třetině prosince 2019. 

7. Rekonstrukce Voršilská (informace). 
 

Ing. Ondřej Blažek - tajemník fakulty 
1. Kauza SBP IPS FSV UK stále představuje vyšší administrativní zátěž. 
2. Náhradní prostory Jinonice - OPPI dodalo podklady pro kontrolu finančních kalkulací a souladu 

s kapacitními požadavky na pronájem. Kontrola bude finalizována dnes. 
3. IT - weby - až na konci minulého týdne proběhla akceptace stabilizační fáze, v tomto týdnu 

dojde k nasazení oprav do produkce. Finalizuje příprava na další fáze. 
4. IT infrastrukturní projekty - běží podle plánu. Byla zvažována možnost přestěhování serverovny 

do druhého patra do kanceláří IT, provozní oddělení nechalo udělat statický posudek, který tuto 
variantu nedoporučuje - investice do zvýšení nosnosti stropů by dosáhla odhadem až 1 milion 
Kč, což není realizovatelné. 

5. V návaznosti na bod proděkana pro studijní záležitosti ohledně finančního vyrovnání mezi 
instituty a studijními programy za realizovanou výuku dle OD 13/2018 (22/2017) - probíhá 
zpětná kontrola vyúčtování, dále pak revize procesů kalkulace a zaúčtování na EO. 
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6. Do konce měsíce proběhnou konzultace s příslušnými proděkany ohledně výše ročních odměn 
vedoucích oddělení děkanátu. 

PhDr. Václav Moravec, Ph.D., Ph.D. - předseda AS FSV UK 
1. Předseda AS FSV UK se 7. listopadu 2019 obrátil dopisem na členy vedení Základní organizace 

VOS č. 1124 při FSV UK, kteří nejsou jednatelkami či jednateli SBP, s. r. o., aby je seznámil s 
aktuálním usnesením AS FSV UK, jež se pozastavuje “nad netransparentností činnosti odborové 
organizace FSV UK (Základni ́ organizace VOS č. 1124 a vyzývá odborovou organizaci 
zaměstnanců FSV UK ke změně jejih́o zástupce v rozšířeném kolegiu děkanky FSV UK a 
požaduje transparentni ́zveřejněni ́ jeji ́organizačni ́ struktury a informaci ́o jeji ́ činnosti”. Zatím 
neobdržel žádnou oficiální odpověď. Dopis s obdobným obsahem byl téhož dne odeslán 
předsedovi Vysokoškolského odborového svazu při ČMKOS Mgr. Petru Baierlovi, který reagoval 
obratem s nabídkou na osobní setkání na půdě FSV UK. Jednání se uskutečnilo v úterý 12. 
listopadu 2019 a zúčastnili se jej, krom předsedy AS FSV UK a předsedkyně Sociální komise AS 
FSV UK, i někteří zaměstnanci, kteří zvažují založení nové odborové organizace, jejíž činnost by 
byla transparentní a aktivní v zastupování zájmů všech zaměstnanců FSV UK. Předseda AS FSV 
UK ujistil předsedu VOS při ČMKOS, že zájmem senátu fakulty není prolamování nezávislosti 
odborů. Naopak, jde o posílení role silné odborové organizace, která je zásadním partnerem 
sociální komise AS FSV UK při vyjednávání s vedením fakulty.        

2. Předseda AS FSV UK se 11. listopadu 2019 obrátil dopisem na JM rektora UK, aby jej seznámil s 
aktuálním usnesením AS FSV UK, jímž senát “vyzývá vedení UK k obsajnění finančních nebo 
jiných propojení mezi SBP, s. r. o. a Česko-čínským centrem UK”. Po konzultaci s vedeniḿ 
Ekonomické komise AS FSV UK jsou v dopise zformulovány následujići ́otázky: “a) Podiĺela se 
na aktivitách Rady Česko-čińského centra, které bylo zřiźeno na základě Opatřeni ́ rektora č. 
6/2016, soukromá firma SBP, s. r. o.? b) Přijala Univerzita Karlova nějaké finančni ́prostředky 
od společnosti SBP, s. r. o.? Pokud ano, v jaké výši a za jaké služby, c) Podle nám dostupných 
informaci ́ ziśkala společnost SBP, s. r. o. od velvyslanectvi ́ Čińské lidové republiky na 
zorganizováni ́ konference Výzvy digitální budoucnosti, konané dne 25. záři ́ 2019, ve 
Vlasteneckém sále RUK částku ve výši 600 160,- Kč. Jakému subjektu byly ze strany Univerzity 
Karlovy náklady na tuto konferenci, včetně pronájmu Vlasteneckého sálu, fakturovány? d) 
Jakým způsobem byla Rada Česko-čińského centra informována o financování konferencí, které 
byly organizované ve spolupráci se Střediskem bezpečnostni ́politiky při IPS FSV UK?” 

3. Předseda AS FSV UK poděkoval děkance a vedení fakulty za zohlednění připomínek vedení 
komisí ekonomické, legislativní a studijní AS FSV UK, jež byly zapracovány do sdíleného 
dokumentu první verze Strategického záměru UK na období 2021-2025. 

4. Předseda AS FSV UK informoval kolegium děkanky o termínech jednání dvou komisí AS FSV UK 
- sociální, které se uskuteční dne 19. listopadu 2019, a ekonomické, jež se koná 28. listopadu 
2019. Požádal zároveň vedení fakulty o dodání potřebných podkladů komisím, s nimiž vedení 
počítá pro prosincové plénum AS FSV UK. 

5. Předseda AS FSV UK informoval kolegium děkanky, že senát hodlá založit novou tradici 
výročních zpráv AS FSV UK, jež budou skládáním účtů akademické obci. Počítá s tím, že první 
výroční zpráva bude publikována na přelomu ledna a února 2020. V té souvislosti požádal 
vedení fakulty o součinnost (spolupráci s PR, grafikem a následně distribucí výroční zprávy 
všem členkám a členům akademické obce).    
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6. Další zasedání AS FSV UK je naplánováno na 3. prosince 2019, předsednictvo AS FSV UK se k 
projednání návrhu programu sejde nejpozději 25. listopadu 2019. Do té doby žádá o dodání 
všech podkladů pro jednání AS FSV UK.   

  
 Různé:  
1. Lístky na fakultní ples. (ANT) 
2. Proběhla první část evaluačních pohovorů děkanky s řediteli institutů a vedoucími center. 

(ANT) 

 

Zapsala: Alena Holotíková 
Vidi:  Alice N. Tejkalová 

 


