Zápis č. 23
z jednání kolegia děkanky ze dne 25. 10. 2021
Přítomni: P. Bednařík, O. Blažek, T. Cahlík, T. Gec, T. Karásek, Z. Kasáková, L. Krištoufek, J.
Kučera, M. Krausz Hladká, J. Remr, A. N. Tejkalová
Omluveni: M. Pečená, J. A. Víšek
Sdělení děkanky:
1. Sdělení PR:
• Připravujeme náborové aktivity (české i anglické) – veletrhy, on-line kampaně apod.
• Probíhá revize propagačních předmětů.
• Připravujeme kariérní den na FSV UK – 4. listopadu: beseda s absolventy, školení pro
studenty.
• Pracujeme na dotazníkovém šetření mezi prvními ročníky.
• Erasmus Day na Hollaru byl úspěšný, workshopů a debat se účastnilo dostatek studentů
napříč obory (včetně těch cizojazyčných).
2.
Přehled termínů přípravy Plánu realizace strategického záměru pro rok 2022:
• draft dokumentu 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.
Proběhlo pravidelné setkání děkanky a OVV se zástupci studentských spolků.
Studenti jsou spokojeni, výuka probíhá bez problémů, stejně jako komunikace na fakultě.
Sdělení členů kolegia děkanky:
prof. PhDr. Jaroslav Kučera, CSc. – proděkan pro vědu a výzkum, statutární zástupce
děkanky
1. Financování vědy na FSV UK – kolegium děkanky návrh dokumentu projednalo, upravený
návrh projedná na zasedání 8. 11. 2021.
2. Cooperatio: příprava záměrů vědních oblastí a oborů a přihlašování pracovníků k oborům.
3. Předložil nominace na cenu rektora – kolegium doporučilo na cenu nominovat:
• Bc. studium: Linda Illésová (IKSŽ FSV UK),
• Mgr. studium: Mikayela Harutyunyana (IES FSV UK).
4. Předložil k projednání dokument Kritéria pro habilitační a jmenovací řízení, bude předáno k
projednání VR FSV UK.
prof. PhDr. Ladislav Krištoufek, Ph.D. – proděkan pro studijní záležitosti
1. Nové opatření vlády platné od 25. 10. 2021 pro fungování vysokých škol nic nemění.
Pravidla se tedy nemění ani pro FSV UK.
2. Na listopadovém zasedání AS FSV UK budou předány Zlaté kurzy.
3. Na listopadovém zasedání AS FSV UK bude předložena úprava čerpání Stipendijního fondu.
4. Připravují se podklady pro přeúčtování za výuku mezi instituty FSV UK a budou rozeslány
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ke kontrole na instituty tento týden.
5. Imatrikulace tento týden.
doc. Ing. Tomáš Cahlík, CSc. – proděkan pro doktorské studium a další formy vzdělávání
1. Uzavírání dohod s externími školiteli na fakultní úrovni.
PhDr. Petr Bednařík, Ph.D. – proděkan pro koncepci a kvalitu studia
1. Na zasedání studijní komise AS FSV UK dne 15. 10. 2021 proběhla podrobná diskuse o
akreditacích studijních programů. Tato diskuze se týkala hlavně zastoupení povinných
předmětů, výuky cizích jazyků, předmětů k přípravě Bc. a Mgr. diplomové práce a
celofakultních úvodů do některých oborů. Studijní komise připraví návrh dotazníku s
otázkami pro garanty studijních programů.
2. Probíhá příprava návrhů akreditačních spisů na IPS FSV UK a ISS FSV UK.
3. Po schválení Vědeckou radou FSV UK byly na rektorát odeslány návrhy na změny garantů
magisterských navazujících studijních programů Bezpečnostní studia, Veřejná a sociální
politika. Návrhy nyní projedná Rada pro vnitřní hodnocení.
Mgr. Jiří Remr, Ph.D. – člen kolegia děkanky pro e-learning a nové vzdělávací platformy
1. Účastnil se online setkání dobré praxe ve výuce a zkoušení – vyučující sdíleli požadavek na
úpravu časů kvůli technickým okolnostem streamování výuky do místností v Pekařské a
zapojování výukových asistentů, děkanka požádala dr. Remra, aby dojednal s řediteli IMS
FSV UK a ISS FSV UK.
PhDr. Zuzana Kasáková, Ph.D. – proděkanka pro zahraniční styky
1. Ve čtvrtek 21. 10. 2021 proběhlo zasedání fakultní rady Fondu mobility.
2. Minulý týden proběhlo výběrové řízení pro studenty na McDonald Conference for
Leaders of Character, West Point Military Academy.
3. Zveřejněny výsledky XIV. výzvy Fondu JUNIOR. FSV UK tentokrát nezískala podporu
na žádný navrhovaný pobyt zahraničních juniorních akademických pracovníků. Jeden
žadatel se stal 6. náhradníkem, zbylí dva byli zamítnuti.
4. V úterý 26. 10. 2021 v 15:00 účast na jednání Studijní komise AS FSV UK.
5. Komunikace s RUK ohledně 4EU+.
PhDr. Malvína Krausz Hladká, Ph.D. – členka kolegia děkanky pro mezinárodní a
cizojazyčné studijní programy
1. Pokračuje příprava OD ke slevám OCJSP.
JUDr. PhDr. Tomáš Karásek, Ph.D. – proděkan pro rozvoj
1. Projekt Jinonice – ISPROFIN: Na budově B (stávající nižší budova) byl plášť z důvodu
havarijního stavu opraven Správou budov a zařízení UK v roce 2016 s podmínkou desetileté
udržitelnosti. Během stávající rekonstrukce bylo nicméně třeba upravit tepelnou izolaci
fasády z důvodu změny platných norem regulujících požadavky na zateplení a kvůli instalaci
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vnějších žaluzií. Na základě rozhodnutí odboru investice MŠMT proto fakulta musí uhradit
část nákladů za zásah do vnějšího pláště budovy B v době udržitelnosti.
2. Projekt Jinonice – OP VVV: Připravovány podklady pro dodatek č. 5 ke smlouvě o dílo,
plánováno předložení na AS FSV UK 26. 10. 2021.
Mgr. Tomáš Gec – člen kolegia děkanky pro projekt Modernizace a rozšíření prostorového
zázemí výuky v Areálu UK Jinonice
1. Dodatek č. 4 s OHL ŽS bude zaslán k podpisu p. rektora.
2. Čekáme na výsledek auditu MF (projekt VVV 016).
3. Byla podána ŽoP a ZoR u projektu VVV 016.
4. Probíhá výběrové řízení na pozici finančního manažera projektu VVV 016.
5. Bylo vyhlášeno výběrové řízení na interiéry v rámci VVV 016 (ještě budeme projednávat
financování s MŠMT).
6. Bude podáno upřesnění ŽoZ k rozpočtu na dodávku serverů, následně bude zahájena
příprava ZD k výběrovému řízení.
Ing. Ondřej Blažek – tajemník fakulty
1. Dne 15. 11. 2021 v 10:00 je na RUK svolán kulatý stůl k problematice jednotných e-mailů na
UK, kde budou diskutovány připomínky fakult k záměru.
2. 5. 11. 2021 je kulatý stůl ke kariérním principům.
3. Dne 8. 10. 2021 byl Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy registrován nový Vnitřní
mzdový předpis UK (VMP) a je tedy účinný ke dni 9. 10. 2021. Od 1. 1. 2021 se bude
pravděpodobně zvedat zaručená mzda. Hromadné úpravy návrhových listů byly původně
plánovány až na 1. 1. 2021, nyní RUK žádá úpravy v listopadu, a pak pravděpodobně znovu
v lednu. Jednáme o finálním stanovisku.
4. 2. až 3. 11. 2021 je výjezdní zasedání tajemníků UK.
5. Personální změny v SD&KT.
Mgr. Magda Pečená, Ph.D. – předsedkyně AS FSV UK (zprostředkovala ANT)
1. Dne 18. 10. odeslán JM rektorovi UK dopis s návrhem na jmenování PhDr. JUDr. Tomáše
Karáska, Ph.D. děkanem FSV UK od 1. 2. 2022.
2. Dne 19. 10. se sešla Sociální komise AS FSV UK s nově zvolenými ombudsmany.
3. Dne 18. 10. byly na webu FSV UK (v části Akademický senát) zveřejněny podrobnosti volby
do AS UK.
4. Rekapitulace nadcházejícího zasedání – Předsednictvo AS FSV UK se sešlo 24. 10. večer,
připravilo program a předběžně očekává tyto podklady k projednání 2. 11.: Dodatek č. 5
(Jinonice), Podmínky přijímacího řízení do doktorského studia pro 2022/2023, Úprava
Stipendijního fondu (již dodáno), Studentské peníze (bude se o nich rozhodovat 28. 10.,
podklad bude doplněn); Zlaté kurzy budou vyhlášeny na zasedání senátu v 15:00 hod.
Pan tajemník poskytne krátkou zprávu o probíhajícím auditu (ke sdělení prostřednictvím
předsednictva na jednání senátu 2. 11.), protože bude v době senátu na výjezdním zasedání
tajemníků fakult.
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RŮZNÉ:
1. Na Mimořádnou cenu rektora kolegium nominuje:
ISS FSV UK: Ernest Huk
IPS FSV UK: Ronan Wordsworth
IPS FSV UK: Mgr. Miroslav Kerhart.

Zapsala: Klára Novosadová
Vidi: Alice N. Tejkalová
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