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Zápis č. 24 
z jednání kolegia děkanky prostřednictvím platformy Google Meet 

ze dne 7. 12. 2020  
 
 
Přítomni: P. Bednařík, O. Blažek, T. Cahlík, T. Karásek, Z. Kasáková, J. Kindermann, L. 
Krištoufek, J. Kučera, M. Krausz Hladká, V. Moravec, J. Remr, A. N. Tejkalová, J. A. Víšek.  
 
 
Sdělení děkanky: 
1. Projednán návrh kariérního rozvoje na základě podkladových materiálů z RKR. Další 

jednání k návrhu dokumentu proběhne na samostatné schůzce KD dne 11. 1. 2021 ve 
13:00 v místnosti č. 212.   

2. Sdělení PR:  
• personální změny na Oddělení vnějších vztahů: K 31. 1. 2021 končí své působení 

na FSV UK Aneta Caltová. K tomuto datu zároveň oznámil Jakub Říman 
rezignaci na funkci vedoucího oddělení vnějších vztahů, zůstane nicméně členem 
PR týmu s funkcí tiskového mluvčího jako doposud. V první polovině prosince 
bude vypsán inzerát na obsazení pracovní pozice pokrývající tyto změny;  

• ve spolupráci se zahraničním oddělením probíhá jednání se společností Study 
Portals ohledně parametrů nové smlouvy s platností od příštího roku; 

• publikován další díl seriálu Jsem z FSV, druhý díl připraven k publikaci v 
průběhu prosince; 

• probíhá finalizace nové brožury pro uchazeče o studium na FSV UK 
(dokončovací grafické práce); 

• byli vybráni studentští ambasadoři pro studenty prvních ročníků, plánována 
propagace na fakultních sítích; 

• příprava online Dne otevřených dveří na FSV UK (leden 2021); 
• v minulém týdnu proběhlo nafocení budov Hollar a Opletalova firmou 

PANOPRO za účelem vytvoření 3D prohlídky prezentované na fakultním webu. 
3. Požádala tajemníka fakulty a proděkana pro rozvoj o reformulaci cíle 7 v části 4 Plánu 

realizace strategického záměru FSV UK dle usnesení prosincového AS FSV UK do 10. 
12. 2020, aby se dokument mohl zaslat na jazykovou korekturu a grafickou úpravu 
(zařizuje OVV, vedoucímu pošle po úpravě dokument KN). Nové indikátory už všude 
doplnila sama (text k úpravě i s komentářem, kde je místo k opravě je nahrán v 
podkladech na dnešní kolegium).  

4. Šetření podnětu bývalých doktorandů IPS FSV UK – podklady předá proděkanu 
Kučerovi v rámci šetření publikační etiky a informovala o výhledu dalších jednání se 
zástupci fakulty.  
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Sdělení členů kolegia děkanky: 
 
prof. PhDr. Jaroslav Kučera, CSc. – proděkan pro vědu a výzkum, statutární zástupce 
děkanky 
1. Výsledky soutěže GA ČR 2020 (projekty řešené od 1. 1. 2021) – za FSV UK podáno 44 

projektů, kvóta úspěšnosti byla 22 %, tj. kvantitativní nárůst a kvalitativní zlepšení proti 
loňskému roku, i když jen mírné; oborově nevyrovnané: IKSŽ FSV UK a IMS FSV UK v 
zásadě propadly, ISS FSV UK vykázal 50% úspěšnost.  

2. Donatio UK – za FSV UK navržena prof. B. Říchová (IPS FSV UK). 
3. Finanční prostředky SVV v roce 2021 – projekty a konference budou pokračovat i v roce 

2021, o administrativně – technickém zajištění bude OV informovat instituty FSV UK, 
jakmile obdrží informace.  

4. Časopis Central European Journal of Public Policy – vydávání časopisu nebude 
pokračovat, probíhají jednání o převzetí časopisu s Masarykovou univerzitou. 

prof. PhDr. Ladislav Krištoufek, Ph.D. – proděkan pro studijní záležitosti 
1. Schůzka s garantkami a garanty pregraduálních studijních programů, ředitelů institutů a 

vedoucí CJP (27. 11.) k rozvolňování pandemických opatření ve školství dle systému PES 
(přechod mezi 4. a 3. stupněm). Výsledky: 

a) ZS dokončíme výuku v online modu. Případné výjimky (laboratorní výuka v RTL) 
spadají pouze na studijní programy IKSŽ, kde je rozhodnutí na řediteli, garantovi a 
garantkách. 

b) Ve výuce studentů a studentek prvních ročníků nejsou zaznamenány problémy a 
částečný návrat k prezenční výuce (skupiny po max. 20) vyhodnocujeme jako 
zbytečně rizikový a neefektivní. 

c) Stěžejní je výuka v LS a včasná informovanost k formě – na základě diskuze 
kolegium doporučilo zaslat na RUK dopis k jasnému doporučení k výuce v LS. 

2. Byla rozeslána informace o novém UK webu karlovkaonline.cz, která slouží jako 
informační bod a rozcestník k online výuce a zkoušení. 

3. Schůzka ke zkušenostem s distančním zkoušením (3. 12., bilaterální – FSV UK a RUK). 
Byly komunikovány zkušenosti a priority fakulty (i v návaznosti na bod 1.). Kromě 
zástupců vedení a oddělení se účastnil i Nick Ojo Omorodion jako člen předsednictva AS 
FSV UK. 

4. Proběhla fakultní schůzka ke sdílení dobré praxe k distančnímu zkoušení (27. 11.), a to za 
účasti okolo 20 pedagogů. 

5. Termíny náhradních promocí. 
6. UK zavádí jednu přihlášku ke studiu pro studenty z rodin s tíživou sociální situací (napříč 

UK). Informace bude dodána na stánky SO a sdílena na instituty FSV UK. 
 
doc. Ing. Tomáš Cahlík, CSc. – proděkan pro doktorské studium a další formy 
vzdělávání 
1. Případné zrušení poplatků za doktorské studium v cizím jazyce – předsedkyně a 

předsedové oborových rad a ředitelé institutů FS VUK byli požádáni o názor mailem 16. 
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11. 2020, obdržel sedm odpovědí, pokrývajících (kromě IKSŽ FSV UK) všechny instituty 
FSV UK, bez jediné výjimky všichni chtějí zachovat současnou výši poplatků. Kolegium 
děkanky souhlasí, že současnou výši poplatků nebudeme měnit. 

 
 
PhDr. Petr Bednařík, Ph.D. – proděkan pro koncepci a kvalitu studia 
1. Dne 27. 11. proběhlo jednání s prorektorkou Wildovou a pracovníky oddělení kvality 

vzdělávací činnosti a akreditací RUK. Fakulta dostala bližší informace o zřizované pozici 
koordinátora kvality vzdělávací činnosti, která nyní bude na všech fakultách UK. Pracovní 
úvazek bude po dobu 5 let refundován rektorátem. V roce 2021 bude spuštěn systém 
hodnocení realizace studijních programů. Proběhla také diskuse o výsledcích rektorátního 
dotazníkového šetření v LS o kvalitě výuky. Současně bylo probíráno zajištění výuky v 
nyní probíhajícím ZS.           

2. Na základě konzultace s oddělením kvality vzdělávací činnosti a akreditací RUK bylo 
sděleno katedře veřejné a sociální politiky ISS FSV UK, že může připravovat akreditační 
spis rozšíření navazujícího mgr. studijního programu Veřejná a sociální politika o 
distanční formu studia.             

 
Mgr. Jiří Remr, Ph.D. – člen kolegia děkanky pro e-learning a nové vzdělávací 
platformy 
1. Problematika distančního zkoušení – další téma, agenda, která bude sílit na svém 

významu, v rámci ISS FSV UK se také hromadí dotazy k zajištění distanční výuky (i po 
právní stránce). Bude nutná příprava uceleného materiálu.  

 
 
prof. RNDr. Jan Ámos Víšek, CSc. – člen kolegia děkanky pro přípravu strategických a 
koncepčních dokumentů 
1. Výhled U3V – účastníci preferují více kontakt s přednášejícím, při online výuce mají 

špatné připojení, nejlepší by bylo řešení hybridní výukou ve velké posluchárně, o 
způsobu výuky bude rozhodnuto podle aktuálních vládních opatření.   

 
 
PhDr. Zuzana Kasáková, Ph.D. – proděkanka pro zahraniční styky 
1. Byla zveřejněna výzva Fondu pro podporu strategických partnerství 2021. Informace byla 

rozeslána na instituty. Fakultní deadline pro podávání žádostí byl stanoven na 22. ledna 
2021. 

2. Byly zveřejněny výsledky Fondu mobility. Informace byla rozeslána na instituty FSV UK. 
3. Informovala o ukončení svého působení ve výběrové komisi stipendijního programu    

SYLFF a v Radě vysokých škol. 
4. Informovala o výsledcích schůzky k metodice přijímání zahraničních výzkumníků na FSV 

UK a sběru dat, jíž se zúčastnili proděkan pro vědu, zástupci Oddělení vědy, OZS a 
institutů FSV UK, která proběhla 26. listopadu 2020. 
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PhDr. Malvína Krausz Hladká, Ph.D. – členka kolegia děkanky pro mezinárodní a 
cizojazyčné studijní programy 
1. Online seminář v oblasti internacionalizace: Study in Prague Seminar on International 

Marketing pořádán UK se uskuteční 8. 12. 2020. 
 
JUDr. PhDr. Tomáš Karásek, Ph.D. – proděkan pro rozvoj 
1. OP VVV Jinonice: probíhají jednání se zhotovitelem o navržených změnách v 

dokumentaci pro provedení stavby (DPS) a o finálním řešení rozhraní stavba-interiér. 
 
 

Ing. Jan Kindermann – člen kolegia děkanky pro projekt Modernizace a rozšíření 
prostorového zázemí výuky v Areálu UK Jinonice  
1. Poděkoval vedení fakulty – paní děkance, panu tajemníkovi a panu proděkanovi za 

podporu při jednání s OHL.  
2. Aktuální informace o stavbě v Jinonicích: 

a) práce probíhají dle smluvního harmonogramu: 
• práce na SO 01: bourací práce a osazování oken, 
• práce na SO 02: bednění stropní desky nad 2. NP, zpětný zásyp objektu, 
• práce na SO 13: vrtání mikropilot a zajištění horní opěrné stěny; 

b) podepsán dodatek č. 2 k SOD – dočasný vjezd do garáží; 
c) probíhají jednání o předložených změnových listech. 

 
Ing. Ondřej Blažek – tajemník fakulty 
1. V minulém a tomto týdnu probíhají hodnotící pohovory s vedoucími oddělení za 

přítomnosti příslušných proděkanů a členů kolegia děkanky. 
2. Proběhly přípravy na možnost pro voliče do AS FSV UK, aby si ověřili svoji volbu. 
3. OD v souvislosti s organizační změnou (rozdělení OZS na OZS a OCJSP) budou 

připraveny v následujících dnech. Teprve minulý týden v pátek byly dodány názvy nových 
oddělení a mohly být zadány požadavky na změnu organizační struktury v univerzitních 
systémech. 

4. Velká pozornost je v těchto týdnech do konce roku věnována čerpání středisek. 
5. Doplnil informaci k čerpání finančních prostředků v projektech TAČR – nutná 

zodpovědnost řešitelů projektů za čerpání prostředků podle podmínek TAČR a správné 
zdůvodnění pro případné udělení výjimky.  

PhDr. Václav Moravec, Ph.D., Ph.D. – předseda AS FSV UK 
1. Jednotlivé komise AS FSV UK probírají návrh Strategického záměru FSV UK na roky 

2021–2025. Připomínky budou v požadovaném termínu vepsány do sdíleného 
dokumentu.  

2. Předseda AS FSV UK požádal tajemníka fakulty o sdílení analýz čerpání fondu Mikuláš – 
a to kvůli nadcházejícím jednáním Ekonomické komise AS UK i AS UK, kterých se 
hodlají zúčastnit zástupci AS FSV UK. 
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3. Dne 2. prosince 2020 byla zpravena tajemnice AS UK o usnesení AS FSV UK, jež 
navrhuje, aby se členem Rady vysokých škol za FSV UK stal Jiří Kukačka. Návrh bude 
projednán na řádném zasedání AS UK dne 18. prosince 2020. 

4. Předseda AS FSV UK požádal prostřednictvím děkanky a tajemníka oddělení PR o 
spolupráci při vzniku Výroční zprávy AS FSV za rok 2020. Podklady budou odevzdány v 
týdnu od 21. prosince 2020. Ideální by bylo, pokud by výroční zpráva byla graficky 
zpracována a vytištěna do 12. ledna 2020. Děkanka ověří, kdy byly dodány materiály a 
zda je termín možný a s něčím nekoliduje. 

5. Probírán byl postup a koordinace kroků mezi AS FSV UK a vedením fakulty kvůli 
prosincovému usnesení AS FSV UK, které se týká problémů doktorského studia oboru 
Mezinárodní vztahy na IPS FSV UK.         

  
RŮZNÉ: 
1. Cena Jaroslava Jirsy za nejlepší učebnici roku 2019 byla udělena publikaci Statistická 

analýza sociálněvědních dat (MU, Brno 2019). Kolegium děkanky spolu s vedením ISS 
tuto učebnici na cenu navrhlo proto, že součástí autorského týmu byl vedle profesorů 
Mareše a Rabušice také dr. Soukup z ISS FSV UK. Kolegium děkanky autorskému týmu 
k získání ceny gratuluje. 

 
 
Zapsala: Klára Novosadová 
Vidi: Alice N. Tejkalová  

 


