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Zápis č. 26 
z jednání kolegia děkanky ze dne 6. 12. 2021 

  
Přítomni: P. Bednařík, O. Blažek, T. Cahlík, T. Gec, T. Karásek, Z. Kasáková, L. Krištoufek, J. 
Kučera, M. Krausz Hladká, A. N. Tejkalová, J. A. Víšek 
Omluveni:  M. Pečená, J. Remr 
 
 
Sdělení děkanky: 
1. Sdělení PR:  

• Finalizujeme on-line celofakultní akci Den na FSV UK, která proběhne 10. prosince 
2021. 

• Probíhá natáčení propagačních videí cizojazyčných programů, která budou využita na 
Open Day, jehož podobu finalizujeme. 

• Distribuujeme propagační předměty, novoročenky apod. 
• Proběhl Gaudeamus v Brně v prezenční podobě, kterého jsme se zúčastnili po celou 

dobu – celkově veletrh navštívilo více jak 20 000 účastníků. 
 
Sdělení členů kolegia děkanky: 
 
prof. PhDr. Jaroslav Kučera, CSc. – proděkan pro vědu a výzkum, statutární zástupce 
děkanky 
1. Rozdělování institucionální dotace na FSV UK – shrnutí připomínek, dokument bude 

předložen na lednové zasedání RKD.   
2. Cooperatio: zařazení osob k jednotlivým oborům, probíhá příprava dohod o rozvoji vědních 

oblastí programu, informoval, financování bylo dojednáno s panem tajemníkem, vedoucí EO 
a OV. Doplněné návrhy dohod rozešle koordinátorům k vyjádření.  

3. Výsledky GA ČR projektů podávaných za FSV UK.  

prof. PhDr. Ladislav Krištoufek, Ph.D. – proděkan pro studijní záležitosti 
1. Distribuce známek napříč stupni studia a instituty představena Studijní komisi AS FSV UK a 

bude zařazena do Výroční zprávy FSV UK. 
2. Dne 10. 12. proběhne další online setkání k sdílení dobré praxe. 
3. Strategie výuky v LS 2021/2022. 
 
doc. Ing. Tomáš Cahlík, CSc. – proděkan pro doktorské studium a další formy vzdělávání 
1. Informace o konání DYS2022 – Days of Young Science bude rozeslána doktorandům, 

předsedům oborových rad a ředitelům institutů FSV UK kolem půlky prosince, aktualizace 
kolem 20. ledna a poslední výzva bude rozeslána v prvním týdnu února. 

2. Předběžná informace o stanovení poplatků za rekvalifikační kurz CŽV.  
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PhDr. Petr Bednařík, Ph.D. – proděkan pro koncepci a kvalitu studia 
1. Studijní komise akademického senátu FSV UK projednala na svém zasedání 30. 11. 2021 

čtyři návrhy reakreditací studijních programů – Bc. Politologie a mezinárodní vztahy, 
Politologie a veřejná politika, navazující Mgr. Politologie a International Economic and 
Political Studies. Garanti a koordinátoři SP odpovídali na dotazy členů komise a vyjádřili se 
k návrhům na úpravy a doplnění. Stanovisko k akreditačním návrhům zaujme 7. 12. plénum 
AS FSV UK a rozhodovat o jejich schválení bude VR FSV UK na zasedání dne 8. 12. Pak 
proběhne úprava návrhů akreditací do definitivní podoby pro předání na rektorát.  

2. Rada pro vnitřní hodnocení na svém zasedání 24. 11. 2021 schválila změny garantů 
studijních programů Bezpečnostní studia (nově doc. Střítecký), Veřejná a sociální politika 
(nově prof. Veselý). Rovněž schválila kontrolní zprávu za studijní program Ekonomický 
výzkum (CERGE).  

3. V týdnu od 6. 12. budou na rektorát odeslány k podpisu mezinárodní smlouvy o realizaci 
studijních programů Geopolitical Studies; International Masters in Economy, State and 
Society. Jde o prodloužení platnosti smluv beze změn obsahu, jelikož oba studijní programy 
úspěšně fungují.  

4. Na RUK bylo odesláno doplnění kontrolní zprávy za studijní program Veřejná a sociální 
politika, kterou nyní projedná Rada pro vnitřní hodnocení. Další kontrolní zprávy budou 
zaslány na RUK v průběhu prosince.   

5. Na UK proběhlo druhé kolo fakultních připomínek k novelizaci Akreditačního řádu UK.        
            

 
Mgr. Jiří Remr, Ph.D. – člen kolegia děkanky pro e-learning a nové vzdělávací platformy 
(zprostředkovala ANT) 
1. Od 10. do 14. ledna 2022 se bude konat online školení věnované excelenci výuky. Školení je 

organizováno pod záštitou projektu Erasmus+ Strategic Partnership E-NOTE (European 
Network on Teaching Excellence). Školení se zaměří na inovativní a efektivní postupy pro 
školení excelence ve vysokoškolském vzdělávání. 

 
 
PhDr. Zuzana Kasáková, Ph.D. – proděkanka pro zahraniční styky 
1. Zveřejněny výsledky Fondu mobility. Žadatelé o výsledcích informováni. Dofinancování 

studentských výjezdů přes IP nebo stipendijní fond. 
2. Zveřejněna výzva Fondu Strategických partnerství na rok 2022. Novým klíčovým partnerem 

je Universidad de Chile. 
3. V úterý 7. 12. 2021 v 15:00 proběhne na RUK setkání proděkanů a vedoucí ZO 

s prorektorem pro zahraniční záležitosti a zahraničním oddělením UK. 
4. Ve čtvrtek 9. 12. 2021 v 15:00 proběhne setkání programme committee Flagshipu 2 4EU+.  
5. Personální situace na OZS. 
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PhDr. Malvína Krausz Hladká, Ph.D. – členka kolegia děkanky pro mezinárodní a 
cizojazyčné studijní programy 
1. Návrh na slevy na poplatcích – zapracovány komentáře z diskuze, návrh finální verze 

připraven a zaslán koordinátorům a garantům. Konečná verze dokumentu bude zaslána do 
konce roku ředitelům institutů FSV UK. Stipendia IP – budou projednána na schůzce s 
proděkankou Kasákovou, proděkanem Karáskem a tajemníkem.  

 
JUDr. PhDr. Tomáš Karásek, Ph.D. – proděkan pro rozvoj 
1. OP VVV Jinonice: Probíhají jednání se zhotovitelem směřující k vyřešení posledních změn 

implikujících více- nebo méněpráce, které by měly být shrnuty v dodatku č. 6 (vnitřní 
parapety, vnitřní dveře).  

2. OP VVV Jinonice – veřejná zakázka na interiér: 1. 12. se konalo první jednání výběrové 
komise, probíhá posuzování nabídek a vzorků v části 1 (vnitřní mobiliář)  a 2 (montované 
prvky).  

3. Výdejna jídel v Jinonicích: 18. 11. odmítlo shromáždění SVJ U Kříže 1 schválit změnu 
způsobu užívání stávající studovny. Probíhá analýza dalších možností.  

4. ECPR joint sessions v květnu 2024: IPS FSV UK na základě předchozího souhlasu vedení 
fakulty s pořádáním konference řeší zajištění prostorů a smluvní zajištění konference. 

5. Pekařská 10 a 16: Smlouva o prodloužení nájmu v Pekařské 16 byla podepsána 
pronajímatelem a kvestorem UK a následně zveřejněna.  

 
Mgr. Tomáš Gec – člen kolegia děkanky pro projekt Modernizace a rozšíření prostorového 
zázemí výuky v Areálu UK Jinonice  
1. Dodatek č. 5 (rozšířená verze) – bude předán k interní kontrole na MŠMT a předložen 

kolegiu rektora (6. 12.) a Akademickému senátu UK (17. 12.). 
2. Na MŠMT zasláno 2. doplnění ŽoP o platbu VVV 016 + podána ŽoZ 31 týkající se RTL, 7. 

12. bude odeslána 3. doplnění ŽoP projektu VVV 016. 
3. Na RUK odeslána ke kontrole ŽoP k VVV 015. 
4. Probíhá výběrové řízení na pozici administrátora OPPI. 
 
Ing. Ondřej Blažek – tajemník fakulty 
1. V návaznosti na administrativní kroky RUK ohledně zpracování hospodářského výsledku za 

rok 2020 na UK převádí FSV UK svůj hospodářský výsledek 2020 ve výši 7,8 milionů Kč v 
souladu s předchozími plány do FRIM. KD tento krok schvaluje.  

2. Weby – UAT minulý týden ukázal nutnost upravit mapování filtrů pro medailonky 
zaměstnanců, dnes tedy proběhne další UAT a následně dnes nebo zítra nasazení do produkce 
(medailonky doktorandů, Researcher a další ID do medailonku a filtrování zaměstnanců). 
Dalším krokem bude přechod ISS, IKSŽ a IPS do cross-doménového prostředí (ideálně před 
LS 2022). Další vývoj webů bude pokračovat až následně, zároveň bude řešen web IES. 

3. Covid-19 – kontrola testování na týdenní bázi se týká zaměstnanců, kteří nesplňují ON 
(očkování/nemoc) podmínky. Proběhl sběr informací na RUK úrovni o splnění ON 
podmínek. 
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Mgr. Magda Pečená, Ph.D. – předsedkyně AS FSV UK (zprostředkovala ANT) 
1. Senátorka doc. PhDr. Denisa Hejlová, Ph.D. (IKSŽ) rezignovala k 31. 12. 2021 na 

senátorskou funkci,  nahradí ji PhDr. Mgr. Jiří Kukačka, Ph.D. (IES). 
2. Zasedání senátu se uskuteční 7. 12. 2021 dle zaslaného programu a předložených podkladů, 

dále na základě žádosti paní děkanky a pana proděkana Karáska a následně na základě 
rozhodnutí předsednictva doplněn o podklady Smlouva o zřízení věcného břemene se 
společností PPD. 

  
RŮZNÉ: 
1. KD schválilo žádost o poskytnutí tvůrčího volna PhDr. K. Dobiášové, Ph.D. s čerpáním 

období dle platného OD.  Ředitel ISS FSV UK žádost schválil e-mailem 30. 11. 2021.   
2. Zástup děkanky 22. 12. 2021 – Z. Kasáková.  
3. Děkanka informovala o evaluačních rozhovorech s řediteli institutů FSV UK a vedoucími 

center. 
4. Web Infomore.cz uspěl na vyhlašování celosvětové soutěže mediálních analytiků AMEC 

Awards, vyhrál v kategorii zaměřené na efektivní plánování, výzkum a evaluaci komunikace. 
Infomore.cz je společným projektem Fakulty sociálních věd UK, Lékařské fakulty MU v 
Brně a společnosti NEWTON Media. Kolegium děkanky řešitelům a řešitelkám projektu 
gratuluje.  

 
Zapsala: Klára Novosadová 
Vidi: Alice N. Tejkalová  

 


