Zápis č. 24
z jednání kolegia děkanky ze dne 18. 12. 2018
Přítomni: P. Bednařík, D. Emler, T. Gec, T. Karásek, M. Krausz Hladká, L. Krištoufek, J. Remr, A. N.
Tejkalová, J. A. Víšek
Omluveni: J. Kučera, Z. Kasáková, N. Švarcová
Sdělení děkanky:
1. Aktualizace organizačního řádu IKSŽ FSV UK - začlenění Střediska žurnalistiky umělé
inteligence.
2. Aktualizace organizačního řádu IMS FSV UK (s nástupem nového ředitele).
3. Personální oddělení připravilo přehled výplaty mezd v roce 2019 (přehled za rok 2019 vč.
prosincové mzdy 2019), dojednáno s vedoucí EO - kolegium pokyn projednalo, souhlasí s
přehledem - viz příloha.
4. Seznam úkolů a jejich plnění (podklady z rozšířeného kolegia rektora).
5. 4EU+ podpora projektů.
6. Schválena novela etického kodexu (maximální výše úvazku 1,5 v rámci celé UK i ostatních
institucí).
Sdělení členů kolegia děkanky:
JUDr. PhDr. Tomáš Karásek, Ph.D. - proděkan pro rozvoj
1. Diskuze o postupu elektronizace cestovního příkazu a objednávek, rozhodnutí o zrušení
projektu elektronické evidence docházky - bude posílena komunikace při přechodu webů a
další IT řešení, ředitelům institutů FSV UK bude zaslán dopis.
2. OP VVV Jinonice: návrh smlouvy s generálním dodavatelem schválen Správní radou UK per
rollam, řešeny dílčí připomínky. Připravena zadávací dokumentace (tento týden finální verze ke
schválení). Poděkování Ing. Kurzové a Ing. Dvořákovi z odboru výstavby RUK za spolupráci.
3. OP VVV PRSP: Po vypořádání dodatečných požadavků (RTL, fotolaboratoř, CIVT) zbývá přes 2
miliony z úspor - kolegium schválilo, že zbývající finanční prostředky nabídne fakulta rektorátu
UK.
doc. PhDr. Ladislav Krištoufek, Ph.D. - proděkan pro studijní záležitosti
1. Z pověření AS FSV UK bylo kontaktováno CERGE-EI ohledně součinnosti a fungování v
návaznosti na nový nav. mgr. program Ekonomický výzkum. Dle informací doc. Kejaka existuje
dohoda s rektorátem, konkrétně s paní prorektorkou Králíčkovou, ohledně fungování. Během
schůzky, která proběhne nejspíše během ledna, se dozvíme podrobnosti. Za FSV UK se schůzky
zúčastní LK, paní Svobodová a pan Kott, za CERGE-EI dr. Bičáková (zástupce ředitele pro
studijní záležitosti) a Mgr. Lebdušková (vedoucí studijního oddělení).
2. Dojde k přeúčtování dofinancování mobilita (OZS) ze střediska 100200 (Stipendijní fond) z
důvodu přečerpání původního střediska. Doporučujeme, aby všechna stipendia (SO + OZS) byla
zpracovávána striktně přes modul Stipendia v SIS.
3. Priority do dalšího KD:
a. Dokončit aktualizaci Hodnocení kurzů.
b. Metodický pokyn ohledně informací v SISu (pro předměty).
c. Dokončit úpravu/zjednodušení nejpoužívanějších formulářů (z pohledu studentů).
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PhDr. Petr Bednařík, Ph.D. - proděkan pro koncepci a kvalitu studia
1. Fakulta předala na rektorát k podpisu smlouvu mezi Univerzitou Karlovou a Univerzitou
Krakov o uskutečňování magisterského studijního programu Středoevropská studia. Pan rektor
smlouvu podepsal a ta byla odeslána k podpisu polské straně.
2. Pan rektor podepsal memorandum mezi Univerzitou Karlovou a Aarhus University o spolupráci
při realizaci studijního programu Erasmus Mundus “Journalism, Media and Globalisation”. Po
podepsání memoranda mohl být připravený akreditační spis tohoto studijního programu
předán k projednání Radě pro vnitřní hodnocení. Poděkování kolegia panu doktoru Plachtovi.
3. Fakulta odevzdala na rektorát akreditační formuláře a upravenou sebehodnotící zprávu dle
požadavků Národního akreditačního úřadu jako dalších součástí žádosti o akreditaci
doktorského studijního programu Mediální a komunikační studia. Rektorát vše zaslal
Národnímu akreditačnímu úřadu, který nyní může ukončit přerušení projednávání žádosti.
PhDr. Malvína Krausz Hladká, Ph.D. - členka kolegia děkanky pro mezinárodní a cizojazyčné
studijní programy
1. Předložila k projednání metodický pokyn k úlevám na poplatcích, který byl konzultován s
právničkou, bude zveřejněno na webových stránkách (zřízena sekce “Metodický pokyn” u
vydaných opatření děkana).
2. Odvolání k současným úlevám odeslané na RUK.
3. Nová referentka pro CJSP - Mgr. Smolková, nástup od prosince 2018; k 31. 12. 2018 končí V.
Vichnarová.
4. Informace ke stížnosti studentky Zeiny Abdallah, stížnost nebyla oprávněná.
5. Koncepční setkání s prorektorkou Králíčkovou a týmem SO RUK dohodnuté na 25. 1. 2019.
6. AS UK schválil návrh změny poplatků programu IMS FSV UK.
Mgr. Jiří Remr, Ph.D. - člen kolegia děkanky pro e-learning a nové vzdělávací platformy
1. Nově vznikající platforma Pedagogium - proběhla první schůzka na RUK - spolupráce i s
Erasmus+ a 4EU+ - Summer Lab (léto 2019).
2. Proběhlo v Jinonicích školení Jak přednášet pro mladé a neustále připojené?, v lednu 2019
proběhne druhé kolo školení v místnosti č. 212, termín bude upřesněn.
Mgr. Tomáš Gec - tajemník fakulty
1. Předložil návrh opatření děkanky k rozpočtovému provizoriu - kolegium znění odsouhlasilo.
2. Dohoda o vzájemném přeúčtování mezi FSV a SBZ.
3. Projednán návrh opatření děkanky ke služebním cestám - kolegium odsouhlasilo zapracované
připomínky z minulého jednání kolegia děkanky. Děkanka požádala o dobrou komunikaci řešení
směrem k institutům.
4. Informace k plánovaným opatřením děkanky na leden.
5. Návrh na změnu OR ke správě majetku - info (návazně dohoda s FF UK).
PhDr. David Emler, Ph.D. - předseda AS FSV UK
1. Informace o průběhu voleb do AS FSV UK.
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RŮZNÉ
1. Nový provozní řád CVI.
2. Podklady na sdílet do složky AS FSV UK do 31. 12. 2018 do 12:00 hod.
Zapsala: Klára Novosadová
Vidi: Alice N. Tejkalová
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