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Zápis č. 24 
z jednání kolegia děkanky ze dne 8. 11. 2021 

 
  

Přítomni: P. Bednařík, O. Blažek, T. Cahlík, T. Gec, T. Karásek, Z. Kasáková, L. Krištoufek, J. 
Kučera, M. Krausz Hladká, M. Pečená, J. Remr, A. N. Tejkalová 
Omluven: J. A. Víšek   
 
Sdělení děkanky: 
1. Seznámila s informacemi z RKR. 
2. V oblasti PR probíhají účasti na studijních veletrzích. 
3. Program na RKD: 

• Sdělení děkanky a členů kolegia. 
• Návrh na rozdělení kanceláří v Jinonicích (TK). 
• Návrh rozdělení institucionálních prostředků na podporu vědy (JK). 
• Různé. 

         
Sdělení členů kolegia děkanky: 
 
prof. PhDr. Jaroslav Kučera, CSc. – proděkan pro vědu a výzkum, statutární zástupce 
děkanky 
1. Financování vědy na FSV UK – do úterý 16. 11. provedou členové kolegia revizi 

nakladatelství.  
2. Aplikovaný a smluvní výzkum na FSV UK – podklad předložen k prostudování, bude 

projednán na kolegiu 22. 11. 2021. 
3. Úspěšnost FSV UK v aktuálních grantových soutěžích (informace). 

prof. PhDr. Ladislav Krištoufek, Ph.D. – proděkan pro studijní záležitosti 
1. Harmonogram ak. roku 2021/2022 – aktualizace termínu odevzdávání přihlášek k 

přijímacímu řízení pro české bakalářské a navazující magisterské studijní programy.  
 
doc. Ing. Tomáš Cahlík, CSc. – proděkan pro doktorské studium a další formy vzdělávání 
1. V přiloženém souboru upravené Opatření o organizaci doktorského studia, které bychom 

chtěli předložit ke schválení na prosincový Akademický senát FSV UK s plánovanou 
platností od 1. 1. 2022. Důvodem změn je v první řadě nutnost uvést opatření v soulad se 
Studijním a zkušebním řádem UK, dále pak snížit administrativní zatížení doktorandů při 
přihlášení ke státní doktorské zkoušce a potom také zpřesnit formulace, které upravují, jaké 
údaje mají být uvedeny v oznámení o konání státních doktorských zkoušek a obhajob 
zveřejňovaném na webových stránkách fakulty, aby to bylo v souladu s GDPR.  

2. Rozdělení zbylých prostředků na doktorská stipendia na instituty FSV UK – bude provedeno 
až po přesunutí prostředků na stipendia za listopad a prosinec z rektorátu na účet fakulty. 
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PhDr. Petr Bednařík, Ph.D. – proděkan pro koncepci a kvalitu studia 
1. Je dokončována příprava akreditačních spisů studijních programů Politologie a mezinárodní 

vztahy, Politologie a veřejná politika, Politologie, International Economic a Political Studies, 
aby mohly být tyto spisy v listopadu předány k projednání na fakultní úrovni.  

2. Probíhá příprava kontrolních zpráv několika studijních programů, které budou předloženy 
Radě pro vnitřní hodnocení.            

 
prof. RNDr. Jan Ámos Víšek, CSc. – člen kolegia děkanky pro přípravu strategických a 
koncepčních dokumentů 
1. Podněty k významným oborovým vydavatelstvím a tabulce přepočtených zaměstnanců. 
 
PhDr. Zuzana Kasáková, Ph.D. – proděkanka pro zahraniční styky 
1. Informovala o annual meeting 4EU+, který proběhl ve dnech 3. – 5. 11. 2021 na Heidelberg 

University. 
2. V úterý 9. 11. 2021 proběhne setkání k 4EU+ na RUK. 
3. Vyhlášen sběr virtuálních kurzů pro 4EU+ a další strategické partnery UK. Na podporu 

virtuálních kurzů zřízen nový fond POVIM. Informace zaslána na instituty FSV UK. 
4. Informovala o výsledcích schůzky se zástupci institutů FSV UK ohledně zapisování 

exchange studentů do předmětů a obecně nastavení principů. 
5. Vyhlášena výzva MŠMT na podporu běloruských studentů. Informace zaslána na instituty. 
6. Informovala o personální situaci na OZS. 
 
PhDr. Malvína Krausz Hladká, Ph.D. – členka kolegia děkanky pro mezinárodní a 
cizojazyčné studijní programy 
1. Informovala o setkání k tématu propagace a podpory cizojazyčných studijních programů, 

které se uskuteční 18. 11. od 10.00 na UK. 
2. Pravidelné setkání týmu CJSP s garanty a koordinátory se uskuteční v úterý 23. 11. od 10 

hybridně. 
 
JUDr. PhDr. Tomáš Karásek, Ph.D. – proděkan pro rozvoj 
1. OP VVV Jinonice: Informoval o jednání s vedením OHLA ŽS ve formátu “2+2” dne 1. 11. 

2022. 
2. Rozdělení kancelářských prostor v Jinonicích: Připravena podkladová tabulka (poděkování 

panu Balíkovi), bude předložena jako bod na jednání rozšířeného KD. 
3. Výdejna jídel Jinonice: Dne 18. 11. 2021 se bude konat shromáždění SVJ U Kříže 1, budeme 

znovu žádat o změnu způsobu využití prostoru stávající studovny. Osloveny studentské 
spolky se žádostí o spolupráci. 

4. Principy kariérního rozvoje: Informoval o univerzitním semináři ke sdílení dobré praxe v této 
oblasti, který se konal 5. 11. 2021. 
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Mgr. Tomáš Gec – člen kolegia děkanky pro projekt Modernizace a rozšíření prostorového 
zázemí výuky v Areálu UK Jinonice  
1. Audit MF ČR k 9.  ŽoP VVV 016 proběhl bez krácení dotace (doporučení na novelu OD k 

vnitřnímu kontrolnímu systému). Kolegium děkanky poděkovalo OPPI a celému 
projektovému týmu za maximální nasazení při jinonickém projektu. 

2. Od 1. 1. 2022 nastoupí nová finanční manažerka projektu VVV 016 + VVV 015 
3. Podepsán dodatek č. 4 SoD s OHL ŽS, v kolečku dodatek č. 5, řešíme ZL ke slaboproudům a 

ke dveřím. 
 
Ing. Ondřej Blažek – tajemník fakulty 
1. Minulý čtvrtek byla na fakultním webu do produkce (na cross-doménovým prostředí) 

nasazena oprava citačních norem podle ČSN 690+ v české verzi a APA v anglické verzi 
webu. Během dvou týdnů budou doplněny medailonky doktorandů a Researcher ID, Scopus 
Author ID a ORCID ID. Průběžně probíhají práce na přípravě redakčního prostředí tak, aby 
bylo připraveno do konce roku. Kolegium poděkovalo IT i panu tajemníkovi. 

2. V minulém týdnu byl poskytnut příspěvek ze sociálního fondu na tzv. “rouškovné”. 

Mgr. Magda Pečená, Ph.D. – předsedkyně AS FSV UK 
1. AS FSV UK schválil na svém zasedání 2. 11. 2021 Dodatek č. 5 k Jinonickému projektu, 

Podmínky přijímacího řízení do doktorského studia na akademický rok 2022/2023, Úpravu 
čerpání stipendijního fondu na rok 2021 (o covidová stipendia) a vzal na vědomí rozdělení 
Studentských peněz (ve výši ca 235 tis. Kč). Zároveň proběhlo před začátkem zasedání pléna 
předání ocenění Zlatý kurz. 

2. Byly diskutovány podněty (kolegů z IES FSV UK) ohledně elektronizace fakulty a vztahu k 
procesu elektronizace na úrovni univerzity (elektronický oběh dokumentů, drobná vydání, 
cestovní příkazy, elektronické podpisy). 

3. Byla oslovena Hlavní volební komise pro volby do AS UK, neboť v termínu (tj. do 30 dnů 
před volbou) jsme od ní neobdrželi souhlasné stanovisko ke konání voleb elektronickou 
formou. 

  
 
Vidi: Alice N. Tejkalová 

 


