Zápis č. 23
z jednání kolegia děkanky ze dne 3. 12. 2018
Přítomni: P. Bednařík, T. Gec, T. Karásek, Z. Kasáková, M. Krausz Hladká, L. Krištoufek, J. Kučera, J.
Remr, A. N. Tejkalová, J. A. Víšek
Omluveni: N. Švarcová, D. Emler
Sdělení děkanky:
1. Představila KD nového vedoucího CVI pana Pavla Pilze.
2. Agenda PR:
 Připravuje se nový díl seriálu Jsem z FSV UK, tentokrát s absolventem IEPS, poprvé v
anglickém jazyce.
 Účast FSV UK na zahraničním veletrhu Master Messe ve Frankfurtu - 1. 12. 2018.
 Proběhla schůzka se zástupcem firmy Toxin - nabídka služby na monitorování sociálních
médií - bude využito nejdříve na zkoušku od ledna do června 2018.
 Roční inzerci/zápis na serveru MasterStudies, kde FSV dlouhodobě propaguje cizojazyčné
programy, bude v r. 2019 hradit za celou Univerzitu RUK - pro FSV to znamená úsporu cca
200 tis., které je možné investovat do dalších způsobů propagace zahraničních programů.
 Příprava smlouvy o spolupráci - Jeden svět 2019 - Festival dokumentárních filmů o lidských
právech - možnost moderace nebo účasti v pofilmových debatách, propagace FSV UK v
materiálech festivalu, ad.
3. Informovala KD o debatě IKSŽ o 17. listopadu 1989 na FSV UK a jejím ohlasu.
4. Seznámila KD s děkovným dopisem od Administratora U.S. AID Marka Greena.
5. Poslala žádost o překlad vedoucími oddělení vytipovaných opatření rektora a dalších předpisů
na RUK. Pan kancléř to uvítal a fakultě poděkoval za iniciativu. Už bylo přeloženo OR k evidenci
tvůrčí činnosti a OR týkající se studentů se speciálními potřebami. Seznam opatření děkanky
bude odeslán k překladu s novým slovníčkem, který by měl mít RUK k dispozici po 5. 12. 2018
(zajistí Klára Novosadová).
6. Kolegium děkanky se po vánočních svátcích sejde v pondělí 7. 1. 2019.
Sdělení členů kolegia děkanky:
prof. PhDr. Jaroslav Kučera, CSc. - proděkan pro vědu a výzkum, statutární zástupce děkanky
1. Příští týden se uskuteční schůzka zástupců ředitelů / tajemníků pro vědu k nastavení procesů
vnitřního hodnocení.
2. Debata k principům rozdělení dotace vědy.
JUDr. PhDr. Tomáš Karásek, Ph.D. - proděkan pro rozvoj
1. IT: připravena a OZS testována platební brána pro platby za cizojazyčné programy. Po testování
bude možné přistoupit k aplikaci na další webové stránky; připravena aplikace na rezervaci
konzultací, propisuje se na osobní profil vyučujícího na stránkách fakulty, resp. institutu;
spuštění nového webu IPS, připravován web ISS. Děkanka poděkovala IT za platební bránu a
současně urgovala doplnění profilů zaměstnanců.
2. OP VVV Jinonice (výzva 016): pokračuje příprava technických standardů a zadávací
dokumentace (měla by být hotova do Vánoc); návrh smlouvy s generálním dodavatelem schválil
Akademický senát UK; schůzka k jinonickému projektu s akademickou obcí se odehraje 3. 12.
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2018 ve 13 hodin.
3. OP VVV - výzva Rozvoj kapacit pro výzkum a vývoj II: připraven návrh fakultního zapojení
(školení v oblastech hodnocení vědy a open access, podpora mobility v rámci Evropské
univerzitní aliance (4EU).
doc. PhDr. Ladislav Krištoufek, Ph.D. - proděkan pro studijní záležitosti
1. Na SO nastoupila nová kolegyně (administrativní podpora, disciplinární řízení, zlaté kurzy a
jiné).
2. Proběhly promoce absolventů zářijových státních závěrečných zkoušek.
3. Na AS FSV UK budou projednány Podmínky přijímacího řízení pro Mgr. program Ekonomický
výzkum (CERGE-EI).
PhDr. Petr Bednařík, Ph.D. - proděkan pro koncepci a kvalitu studia
1. Na RUK poslal za FSV UK aktualizovaný výhled akreditací pro 2. a 3. akreditační vlnu s
doplněnými termíny odevzdání jednotlivých akreditačních spisů.
2. Rada pro vnitřní hodnocení na svém zasedání 28. 11. 2018 shledala, že FSV UK splnila nápravné
opatření u akreditace studijního programu IEPS.
PhDr. Zuzana Kasáková, Ph.D. - proděkanka pro zahraniční styky
1. Komunikace s panem kancléřem ohledně zázemí pro zahraniční vyučující.
2. Komunikace s panem doc. Vykoukalem ohledně nominací členů Rady Herzl centra.
3. Účast na schůzce k cizojazyčným programům, která proběhla 21. 11. 2018. Informace o práci
RUK v tomto směru. Přítomni zástupci kolejí a menz. Řešena otázka ubytování studentů.
Děkanka požádala Malvínu Krausz Hladkou a Zuzanu Kasákovou o koncepční schůzku k
ubytování zahraničních studentů se šéfkou ubytovacího úseku a předsedou Rady KaM.
Připravuje se newsletter pro cizojazyčné studenty na UK. Možno zasílat informace o akcích do
dalších čísel IPSC. Vycházet 2x za semestr, je zasílán přímo studentům, ale také zahraničním
oddělením na fakultách.
4. Mezinárodní aliance 4 EU byla rozšířena o další univerzitu, aby se naplnily podmínky vyhlášené
výzvy Evropskou komisí. Jedná se o University of Milano. Nový název aliance: 4 EU+. Projekt se
připravuje. Vyjma těchto univerzit se počítá s tzv. affiliate a associate partners.
5. Osoba vybraná za FSV UK na pozici post-doc svou účast odmítla. Finanční podpora jde
náhradníkovi z jiné fakulty.
6. V rámci výzvy 015 jsou přítomni všichni zahraniční pracovníci. Řešeny plány aktivit a jejich
realizace.
7. LŠ Missouri se z gesce OZS přesouvá pod IKSŽ FSV UK.
8. Ve čtvrtek 6. prosince 2018 proběhne setkání proděkanů pro zahraničí styky s panem
prorektorem Škrhou.
9. Ve středu 9. prosince 2018 proběhne schůzka na RUK k programu SYLFF.
10. Informace o personální situaci na OZS.
PhDr. Malvína Krausz Hladká, Ph.D. - členka kolegia děkanky pro mezinárodní a cizojazyčné
studijní programy
1. Nostrifikační proces pro přijímací řízení 2019/2020.
2. Setkání na RUK - podpora rozvoje cizojazyčných studijních programů a jejich propagace na UK.
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3. Probíhá příprava metodického pokynu k úlevám - poslední úprava u JUDr. Pavlové.
Mgr. Jiří Remr, Ph.D. - člen kolegia děkanky pro e-learning a nové vzdělávací platformy
1. Organizace k projektu OP VVV ve výzvě 015.
Ve čtvrtek 6. 12. 2018 se v Jinonicích uskuteční školení Jak přednášet pro mladé a
neustále připojené?
prof. RNDr. Jan Ámos Víšek, CSc. - člen kolegia děkanky pro přípravu strategických a
koncepčních dokumentů
1. Zúčastnil se grantové rady GA UK.
2. Komunikace s paní docentkou Lopatkovou ohledně obsazení pozice předsedy koordinační
komise.
Mgr. Tomáš Gec - tajemník fakulty
1. Rozdělení hospodářského výsledku za rok 2017.
2. OD k příspěvku na dopravu a stravování (upřesnění terminologie).
3. OD k poskytování příspěvků ze soc. fondu (technické upřesnění terminologie a přidání slevy na
in kartu).
4. Návrh na 2. úpravu rozpočtu FSV UK - bude projednáno na plénu Ekonomické komise AS FSV
UK, po té předloženo na AS FSV UK.
5. Návrh OD ke služebním cestám - debata k nastavení, do KD bude předložena další verze.
6. V souvislosti s rozesláním newsletteru pro zaměstnance fakulty, tajemník požádal u nově
vydaných opatření děkanky či novel o zasílání krátkého shrnutí hlavních změn pro zveřejnění v
newsletteru, proděkan Krištoufek navrhl vyhledávání předpisů na webu podle klíčových slov
pro snazší orientaci (probere tajemník fakulty s vedoucím IT).
RŮZNÉ
1. Projekty GAČR za FSV UK se zahájením 1. 1. 2019 - bude rozesláno ředitelům institutů FSV UK
(JK).
2. Provozní řád Jinonic (ANT). Děkanka fakulty požádala proděkana Karáska o projednání
zejména článku 8 s vedením institutů FSV UK a následně fakult sídlících v Jinonicích, tak, aby
byly všechny místnosti v celém areálu využívány maximálně efektivně a byly rovnoměrně
vytíženy.
3. Dopis rektorovi s vyjádřením k fondovému čerpání na FSV UK (TAJ).
4. Gratulace Michalu Franklovi k ERC grantu a Zuzaně Havránkové k získání ceny Kateřiny
Šmídkové.

Zapsala: Klára Novosadová
Vidi: Alice N. Tejkalová
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