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Zápis č. 27 
z jednání kolegia děkanky ze dne 20. 12. 2021 

  
Přítomni: P. Bednařík, O. Blažek, T. Cahlík, T. Karásek, Z. Kasáková, L. Krištoufek, J. Kučera, 
M. Krausz Hladká, M. Pečená, J. Remr, A. N. Tejkalová, J. A. Víšek 
Omluveni:  T. Gec 
 
Sdělení děkanky: 
1. Informace z RKR – absolventské šetření po fakultách (proděkan Bednařík výsledky šetření 

pošle JUDr. Karáskovi); mzdy a jejich nastavování; L2 – nové zařazení pozice jako pozice 
akademické, doktorské studium –  informace o novém způsobu financování od 
akademického roku 2022/23 – prvotní informaci zprostředkují členové KD na institutech 
FSV UK, jakmile bude formálně potvrzena, rozešle proděkan pro doktorské studium 
ředitelům i předsedům a předsedkyním oborových rad.  

2. 1. draft Závěrečné zprávy kolegia děkanky – za každou oblast zpracován přehled, co se 
podařilo za 4 roky realizovat (do rozvoje přidaná i ekonomika), připraveno bude ve 
spolupráci s vedoucími oddělení. Do 10. ledna 2022 (večer) zpracuje KD závěrečnou zprávu 
za své funkční období.  

3. Sdělení za PR:  náborová agenda. 
4. Plán projednání další verze kariérního řádu (informace o jednání s odbory – zúčastnila se ho 

s nastupujícím panem děkanem) – předloží 4. 1. 2022. 
 
Sdělení členů kolegia děkanky: 
 
prof. PhDr. Jaroslav Kučera, CSc. – proděkan pro vědu a výzkum, statutární zástupce 
děkanky 
1. Rozdělování institucionální dotace na FSV UK – projednány zapracované připomínky, dále 

bude dokument předložen RKD a odesláno s předstihem v lednu senátorům k seznámení.  
2. Cooperatio: zařazení k oborům; podpis dohod o rozvoji vědních oblastí programu, 

dokončujeme zařazení k jednotlivým oborům.  
3. Oborově specifické požadavky v habilitačních a jmenovacích řízeních – VR FSV UK 

projednala, připomínky k dokumentu zapracuje.  
4. Úprava týkající se univerzitních programů Progres, UNCE, Primus a GAUK; vyhlášení 7. 

ročníku programu Primus a jeho nové zásady. 

prof. PhDr. Ladislav Krištoufek, Ph.D. – proděkan pro studijní záležitosti 
1. Pokračování v prg.ai a prg.ai Minor. 
2. Dne 10. 12. proběhlo online setkání ke sdílení dobré praxe ve výuce. 
 
doc. Ing. Tomáš Cahlík, CSc. – proděkan pro doktorské studium a další formy vzdělávání 
1. Aktualizace informace k rekvalifikačnímu kurzu CŽV “Oceňování obchodních závodů”. 
2. Předložil podklady s oficiálními univerzitními daty k doktorskému studiu: 

a) V ukazateli “míra úspěšnosti” je FSV UK lehce pod univerzitním průměrem. 
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b) Doktorské programy “Sociologie” a “Mezinárodní teritoriální studia” mají přetrvávající 
problém s mírou úspěšnosti studia. Doporučuje dvě schůzky, vždy s novým děkanem a 
ředitelem příslušného institutu a předsedy oborových rad obou programů na příslušném 
institutu, s cílem vyjasnit příčiny a zavést opatření k vylepšení tohoto stavu. 

c) Míra graduace za poslední 3 roky. FSV UK je zde hluboko pod univerzitním průměrem – 
spolu s většinou lékařských fakult a FF UK. Univerzita deklarovala cíl zvýšit míru 
graduace, což zřejmě povede k tlaku na fakulty tento ukazatel zvýšit. Projednáme na 
pravidelné schůzce s předsedy oborových rad v únoru. 

d) Údaje o zahraničních stážích. Malé procento našich doktorských studentů vyjelo na stáže, 
ovšem nijak výrazně se zde nelišíme od průměru univerzity. Projedná na pravidelné 
schůzce s předsedy oborových rad v únoru. 

e) Údaje o školitelích. V programu “Mezinárodní teritoriální studia” je údaj “počet studentů 
na školitele” nejmenší (ale nikoliv výrazně) mezi všemi našimi doktorskými studijními 
programy. 

3. Dále informoval o údajích podle jednotlivých programů o podílu doktorandů zapojených do 
výzkumu a specifického výzkumu a průměrný příjem doktoranda z výzkumu a specifického 
výzkumu a o údajích podle jednotlivých programů o podílu doktorandů zapojených do 
výzkumu a průměrný celkový příjem doktoranda z fakulty (jsou zahrnuti i studenti v 
kombinované formě). Vše je spočítáno z údajů z účetnictví.  

 
PhDr. Petr Bednařík, Ph.D. – proděkan pro koncepci a kvalitu studia 
1. Odbor kvality vzdělávací činnosti a akreditací RUK obdrží v týdnu od 20. 12. celkem 7 

kontrolních zpráv studijních programů a návrhy reakreditací studijních programů 
International Economic a Political Studies, Politologie, Politologie a mezinárodní vztahy, 
Politologie a veřejná politika, aby je následně projednala Rada pro vnitřní hodnocení UK.  

2. Rektorát zaslal na fakultu metodiku integrace studijních programů, která obsahuje tři modely 
integrace. Podle vyjádření RUK ještě ani u jednoho nejsou připraveny podmínky pro 
realizaci integrace, a proto je fakultám doporučeno, aby požádaly v lednu 2022 o jednoroční 
prodloužení akreditací končících v roce 2023, než budou ze strany RVH a RUK připraveny 
podmínky pro integraci.                  

 
PhDr. Zuzana Kasáková, Ph.D. – proděkanka pro zahraniční styky 

1. Informovala o setkání k zahraniční agendě na RUK, které proběhlo 7. 12. 2021. 
2. Informovala o aktivitách v rámci 4EU+: 

• výsledcích jednání programme committee Flagshipu 2 ze dne 9. 12. 2021, 
• výsledcích setkání zástupců UK ve Flagshipech se zástupci RUK,  
• vyhlášení minigrantů na RUK, informace rozeslána všem zaměstnancům a zveřejněna 

na webu, 
• zaslání souhrnné žádosti o podporu kurzů nových či stávajících otevřených pro 

virtuální mobilitu 4EU+ a dalších strategických partnerů UK na RUK v řádném 
termínu, 

• nabídce účasti na interaktivním online ABC-Learning design workshopu, nabídka  
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• určena především akademikům zapojeným do rozvoje vzdělávacích projektů 4EU+, 
ale otevřena i ostatním zájemcům, informace rozeslána všem zaměstnancům a 
zveřejněna na webu, 

• Promotion meeting Flagshipu 2 proběhne 26. ledna 2022 od 13:00 do 15:00 hodin. 
3. Informovala o setkání s Radou japonského velvyslanectví, které proběhlo ve středu 

15. 12. 2021.  
4. Rozeslán dopis partnerským univerzitám o způsobu výuky v LS 2021–22 v reakci na 

neustálé dotazy.  
5. Informovala o návrhu postupu evidence zahraničních stáží Ph.D. studentů. Pan proděkan 

Cahlík zprostředkuje tento postup oborovým radám a Ph.D. studentům. 
6. Řešena otázka podpisu inter-institucionální dohody s University of Sarajevo v rámci 

kreditové mobility s RUK. 
 
PhDr. Malvína Krausz Hladká, Ph.D. – členka kolegia děkanky pro mezinárodní a 
cizojazyčné studijní programy 

1. Proběhla schůzka ke specifikaci propagace bakalářských programů. 
2. Informovala o probíhajícím interním průzkumu k uznávání jazykových zkoušek 

Duolingo. 
3. Informovala o průběžném postupu navrhovaného systému slev v CJSP. 

 
JUDr. PhDr. Tomáš Karásek, Ph.D. – proděkan pro rozvoj 

1. Dodatek č. 5: Na plénu AS UK nebyl odsouhlasen kvůli poklesu počtu přítomných členů 
pod úroveň nezbytného kvóra. Bod byl rozhodnutím předsednictva AS UK předložen k 
hlasování per rollam s ukončením hlasování v termínu do 27. 12. 2021. 

2. NPO, komponenta 3.2: Ředitelé institutů byli požádáni o vyjádření k možnosti zapojení 
do aktivit v částech A.2-A.4 s termínem do 7. 1. (odevzdání podkladu na RUK do 10. 1.). 

3. NPO, komponenta 5.1: Vyhlášena výzva v programu EXCELES s termínem podání 
návrhů do 7. 2. 2022. 

4. Dne 16. 12. proběhlo jednání s budoucím vedením Právnické fakulty (děkan, proděkanka 
pro rozvoj, tajemník) k tématu projektového financování. 
 

Mgr. Tomáš Gec – člen kolegia děkanky pro projekt Modernizace a rozšíření prostorového 
zázemí výuky v Areálu UK Jinonice (zprostředkoval TK)  

1. Probíhá hodnocení VZ na interiéry a tvorba specifikace  ZD na dodávku serverů. 
2. Dodatek č. 5 SoD s OHL ŽS odeslán na kontrolu na MŠMT 
3. Finalizace ZL v rámci dodatku č. 6 SoD s OHL ŽS. 
4. Vybavení v rámci OP VVV 016 – žádost o změnu rozpočtu k serverům schválena; 

probíhá upřesňování specifikace serverů; žádost o změnu k rozpočtu RTL studia podána; 
probíhá upřesňování specifikace vybavení RTL studia. 

5. OP VVV 016  – do 22. 12. 2021 bude podána tzn. nulová ŽoP. 
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Ing. Ondřej Blažek – tajemník fakulty 
1. Weby – domluven harmonogram přechodu na cross-doménové řešení u IPS. ISS a IKSŽ ještě 

nekontaktovány z důvodu nutnosti vyjasnění technických záležitostí se StoryTLRS. 
Informace od StoryTLRS očekáváme tento týden. 

2. Jednáme s RUK a KB ohledně optimalizací v oblasti cash-flow. 

Mgr. Magda Pečená, Ph.D. – předsedkyně AS FSV UK 
1. Probíhá příprava VZ AS FSV UK. 
2. Prosincový senát schválil znění Plánu realizace Strategického záměru FSV UK v roce 2022, 

vyjádřil kladné stanovisko ke čtyřem předloženým akreditačním spisům, vyjádřil souhlasné 
stanovisko s předloženým dokumentem o Organizaci doktorského studia a souhlasil se 
záměrem uzavřít smlouvu o zřízení věcného břemene ve prospěch Pražské plynárenské 
Distribuce, a.s. 

3. Příští jednání senátu se uskuteční 11. ledna 2020, v 15:00 hod přijde rektor UK předat 
jmenovací dekret novému děkanovi FSV UK. 

  
 
 
Zapsala: Klára Novosadová 
Vidi: Alice N. Tejkalová  

 


