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Zápis č. 25 
z jednání kolegia děkanky prostřednictvím platformy Google Meet 

 ze dne 22. 11. 2021 
 

Přítomni: P. Bednařík, O. Blažek, T. Cahlík, T. Karásek, L. Krištoufek, J. Kučera, M. Krausz 
Hladká, M. Pečená, J. Remr, A. N. Tejkalová, J. A. Víšek 
Omluveni:  T. Gec, Z. Kasáková 
 
Sdělení děkanky: 
1. Projednán Plán realizace Strategického záměru Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy v 

roce 2022 – AS FSV UK dokument projedná na plénu 7. 12. 2021.  
2. Online DOD proběhne 10. 12. 2021, vše projednáno se zástupci institutů i oddělení 

děkanátu. 
3. Zúčastnila se 13. 11. 2021 DOD UK Na Karlovku a prezentovala FSV UK. 
4. Podnět studentů MAIN kvůli stipendiu studentů MISS.  
5. Zástup za děkanku ve dnech 24. – 26. 11. 2021 (proděkan Karásek). 
6. Sdělení PR:  

• Tento týden se budeme účastnit veletrhu Gaudeamus v Brně – další akce jsou v 
prezenční podobě plánované až na rok 2022. 

• Ve spolupráci s OCJSP jsme zorganizovali on-line Open Day pro zahraniční uchazeče, 
zároveň natáčíme medailonky všech programů. 

• Probíhá nastavování užší spolupráce se studijním oddělením tak, abychom studenty 
informovali o důležitých věcech co možná nejefektivněji. 

 
Sdělení členů kolegia děkanky: 
 
prof. PhDr. Jaroslav Kučera, CSc. – proděkan pro vědu a výzkum, statutární zástupce 
děkanky 
1. Rozdělování institucionální dotace na FSV UK – dokument i s přílohami rozeslal ředitelům 

institutů FSV UK, kolegium čeká na zpětnou vazbu.  
2. Předložil návrh koncepce aplikovaného a smluvního výzkumu na FSV UK – na zachování 

místa inovačního skauta se KD shodlo, že z důvodu podpory aplikovaného výzkumu na 
fakultě zůstane toto místo zachováno. Metodická část dokumentu by měla být sdílena s 
instituty FSV UK (zejména o systém prostupu informací).  

3. Cooperatio: příprava dohod o rozvoji vědních oblastí programu (FSV UK má 7 zastoupení), 
financování bude předmětem dalšího jednání tajemníka, vedoucí EO, vedoucí VO a 
proděkana Kučery dne 30. 11. 2021. Děkanka požádala proděkana pro vědu a výzkum, aby 
se vedoucí oddělení vědy obrátila na Odbor vědy na RUK, aby zajistil překlad dalšího 
dokumentu ke Cooperatiu, který přišel pouze česky. Takhle instituce se zájmem o 
internacionalizaci nejedná, zvláště, když je v čele jednoho z Cooperatií cizinec. Nebudeme 
překládat na fakultě, má to být samozřejmé. 
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4. Projekty GAUK na FSV UK – bylo vyhlášeno 19. kolo (předloženo 70 projektů – mírný 
nárůst oproti předchozímu roku, s vedením IMS FSV UK projedná důvody kontinuálního 
poklesu předkládaných projektů). 

prof. PhDr. Ladislav Krištoufek, Ph.D. – proděkan pro studijní záležitosti 
1. Promoce od 23. 11. včetně se přesouvají na náhradní termíny, které budou upřesněny. 
 
doc. Ing. Tomáš Cahlík, CSc. – proděkan pro doktorské studium a další formy vzdělávání 
1. Podnět ke zvážení pro pana tajemníka stran návrhů stipendií instituty: pan tajemník požádal, 

aby mu paní Kutišová vysvětlila podrobnosti tohoto podnětu.   
2. Tajemník fakulty připraví podklad o příjmech doktorských studentů od října 2020 do září 

2021. 
3. Days of Young Science 2022: proběhne v týdnu od 7. 2. do 11. 2. 
 
PhDr. Petr Bednařík, Ph.D. – proděkan pro koncepci a kvalitu studia  
1. Probíhá příprava akreditačních spisů studijních programů na IPS FSV UK a ISS FSV UK.  
2. V přípravě jsou kontrolní zprávy studijních programů, které budou předloženy k projednání 

Radě pro vnitřní hodnocení.  
3. Fakulta oslovila odbor kvality vzdělávací činnosti a akreditací RUK ohledně podpisu 

prodloužení mezinárodních smluv u studijních programů Geopolitical Studies a International 
Masters in Economy, State and Society.                  

 
prof. RNDr. Jan Ámos Víšek, CSc. – člen kolegia děkanky pro přípravu strategických a 
koncepčních dokumentů 
1. Podnět k aplikované vědě a propagaci vědy – přizvat externí členy z technických univerzit do 

VR FSV UK. 
2. Členem Grantové rady UK byl jmenován doc. Tomáš Havránek, Ph.D. z IES FSV UK.  
 
PhDr. Malvína Krausz Hladká, Ph.D. – členka kolegia děkanky pro mezinárodní a 
cizojazyčné studijní programy 
1. Uskutečnil se DOD bakalářských programů, editovaný záznam prezentován na youtube. 
2. Připravený dokument s novým návrhem úlev na poplatcích – k širší diskusi s garanty a 

koordinátory na schůzce, která se uskuteční v úterý, 23. 11. 2021. 
3. Informovala o výsledcích setkání k podpoře CJSP na RUK. 
 
JUDr. PhDr. Tomáš Karásek, Ph.D. – proděkan pro rozvoj 
1. OP VVV Jinonice: Uzavřena jednání o změnových listech k rozšířené verzi dodatku č. 5 ke 

smlouvě o dílo. AS FSV UK požádán o mimořádné zasedání dne 23. 11. Ekonomická komise 
senátu projednala podklad dne 18. 11. Návrh dodatku s podkladovými materiály byl poslán 
právnímu odboru RUK k zajištění schválení univerzitními orgány. 

2. Pojmenování aul v Jinonicích: Ředitelům institutů FSV UK zaslán návrh na pojmenování 
velkých přednáškových místností v přízemí budovy C po zesnulých osobnostech FSV UK. 
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3. OP VVV – mobility: V pátek 19. 11. zaslán vyplněný formulář se zpětnou vazbou ke 
zkušenosti s mobilitními výzvami RUK. Poděkování Mgr. Petříkovi (OPPI) za pomoc s 
vyplněním formuláře. 

 
Mgr. Tomáš Gec – člen kolegia děkanky pro projekt Modernizace a rozšíření prostorového 
zázemí výuky v Areálu UK Jinonice (zprostředkoval TK)  
1. Podáno doplnění ŽoP a ZoR k projektu VVV 016. 
2. Zaslán výsledek auditu MF – požadavek na novelu OD k vnitřnímu kontrolnímu systému. 
3. Probíhá výběrové řízení na interiéry a příprava VŘ na dodávku serverů. 
 
Ing. Ondřej Blažek – tajemník fakulty 
1. Dodatek na prodloužení nájmu v Pekařské 16 je připraven k podpisu a lze jej do konce 

listopadu podepsat, pokud záměr zítra schválí plénum AS FSV UK. Zástupci majitelé 
Pekařské 10 by nám měli sdělit svůj postoj k možnosti prodloužení do konce listopadu. 

2. Ve středu proběhne schůzka se StoryTLRS ohledně dalších úprav webů fakulty, bude 
vyhodnocen UAT a rozhodnuto o nasazení medailonků doktorandů do produkce. 

3. Tento týden po technické stránce zajišťuje volby zástupců FSV UK do AS UK, úzká 
spolupráce s volební komisí. 

4. Covid-19, čekáme na avizované pokyny RUK, zejména jak přistupovat k neočkovaným. 
5. Tento týden probíhají rozhovory od odměnách THP na děkanátu. Následně oslovím 

proděkany ohledně výše odměn pro VO. 

Mgr. Magda Pečená, Ph.D. – předsedkyně AS FSV UK 
1. Ekonomická komise AS FSV UK (na svém zasedání dne 18. 11.) doporučila ke schválení 

rozšířený Dodatek č. 5 k dostavbě areálu v Jinonicích i prodloužení nájmu v Pekařské 16. 
(Veškeré podklady byly senátorům poskytnuty ve středu 17. 11., pouze finální verze TZL č. 
23 (Silnoproud) a změny vyplývající z této finální verze TZL č. 23 byly senátorům 
poskytnuty 19. 11., EK na toto byla upozorněna). Mimořádné zasedání senátu se uskuteční 
23. 11. 2021. 

  
 
RŮZNÉ: 
1. Žádost o poskytnutí tvůrčího volna PhDr. K. Dobiášové, Ph.D. (není zatím schváleno 

ředitelem ISS FSV UK – v pátek mu byla žádost ke schválení přeposlána, pokud ji ředitel 
schválí, kolegium souhlasí, je to velmi dobře připravená žádost). 

 
 
Zapsala: Klára Novosadová  
Vidi: Alice N. Tejkalová 

 


