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Zápis č. 2 
z jednání kolegia děkanky ze dne 24. 1. 2022 

  
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 
Omluveni:  J. A. Víšek 
 
Sdělení děkanky: 
1. Závěrečná zpráva kolegia děkanky je na korekturách. 
2. Agenda PR – informovala o průběhu náboru uchazečů a uchazeček, velmi dobrý krok se 

zaplacením březnového SCIO testu.  
3. Ustanovena pracovní skupiny pro detekování možných překážek v kariérním rozvoji žen 

na FSV UK, zastoupeno je všech 5 institutů FSV UK.  
4. Odeslala paní prorektorce prof. Wildové dopis se zdůvodněním proč nelze uskutečnit 

integraci politologických studijních programů. 
 
Sdělení členů kolegia děkanky: 
 
prof. PhDr. Jaroslav Kučera, CSc. – proděkan pro vědu a výzkum, statutární zástupce 
děkanky 
1. Rozdělování institucionální dotace na FSV UK (další postup) – připravený návrh pro 

jednání AS FSV UK, ISS FSV UK zaslalo připomínky k seznamu nakladatelství. Po 
schválení AS FSV UK se bude podílet na modelaci návrhu zásad rozdělování prostředků.   

2. Nominace za FSV UK na Donatio Universitatis Carolinae – nominace z ISS FSV UK 
(prof. Potůček), IPS FSV UK (prof. Říchová) – kolegium návrhy projednalo a doporučilo 
zaslat obě nominace na RUK.  

3. Zavedení a definování pojmu „postdoktorand“ na UK (další postup) – zavést pojem 
postdoktorand do personálního systému. Tajemník sdělil, že tato agenda bude zařazena 
pod personální oddělení, z oddělení vědy bude agenda předána i studijnímu oddělení na 
doktorské studium.  

prof. PhDr. Ladislav Krištoufek, Ph.D. – proděkan pro studijní záležitosti 
1. Změna OD k finančnímu vyrovnání za vzájemnou výuku mezi instituty FSV UK. 
2. Probíhá hodnocení kurzů pregraduálního studia. 
 
doc. Ing. Tomáš Cahlík, CSc. – proděkan pro doktorské studium a další formy 
vzdělávání 
1. Předložil výsledky hodnocení doktorských kurzů za zimní semestr, které proběhlo od 3. 1. 

do 16. 1. 2022. Ze 167 studentů, kteří měli zapsán nějaký předmět,  odpovědělo 57;  
celkový počet zodpovězených dotazníků mohl být 344, získaných odpovědí bylo 97. 
Návratnost je tedy kolem 30 procent, podobně jako loni. Ani průměrné hodnocení za 
jednotlivé otázky (přibližně stejné výsledky jako loni, ale drobný pokles u náročnosti 
kurzu z 3,25 na 3,03 a u přínosu ze 4,16 na 4,02) ani komentáře neindikují větší problém. 
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Výsledky budou dány k dispozici předsedům oborových rad. Poděkoval Pavlu Kotovi za 
zajištění celé akce. 

2. Doc. Plechanovová požádala o možnost termínu SDZ 10. 2., tedy mimo období stanovené 
v harmonogramu akademického roku a sdělil i zdůvodnění žádosti. Kolegium děkanky 
žádost projednalo a rozhodlo, aby možnosti žádosti byly ověřeny JUDr. Wagnerovou.  

 
PhDr. Petr Bednařík, Ph.D. – proděkan pro koncepci a kvalitu studia 
1. Pracovníci Institutu sociologických studií FSV UK pracují na přípravě tří akreditačních 

spisů pregraduálního studia, které budou v únoru předloženy studijní komisi 
akademického senátu, následně pak na březnová jednání AS FSV UK a VR FSV UK.  

2. Rada pro vnitřní hodnocení bude na svém lednovém zasedání projednávat akreditace a 
kontrolní zprávy fakultních studijních programů.                   

 
Mgr. Jiří Remr, Ph.D. – člen kolegia děkanky pro e-learning a nové vzdělávací 
platformy 
1. Požadavek ředitele Jüptnera – při závěrečných testech padá systém Moodle, požadavek 

bude přeposlán na RUK J. Fontanovi.  
 
PhDr. Zuzana Kasáková, Ph.D. – proděkanka pro zahraniční styky 
1. Informovala o výsledku setkání Programme Committee 4EU+, které proběhlo ve středu 19. 

ledna 2022. 
2.  Informovala o setkání s koordinátory programu Erasmus+, které se uskutečnilo v pátek 21. 

ledna 2022. 
3.  Program Erasmus+ – pro studenty FSV UK online setkání plánováno na 10. února 2022, 

pro přijíždějící studenty – 31. 1. a 1. 2., dále pak 8. 2. – 11. 2. 2022 online setkání. 
4. Ve středu 26. 2. od 13:00 setkání členů akademické obce v rámci Flagshipu 2 k educational 

pathways. 
5.  Informovala o nabídce Knihovny Václava Havla uspořádat s FSV UK mezinárodní 

konferenci Informace a demokracie dne 9. května 2022 v rámci Evropských dialogů 
Václava Havla. Děkanka nabídla, že se sejde se zástupci Knihovny a domluví podmínky 
pořádání konference.  

 
PhDr. Malvína Krausz Hladká, Ph.D. – členka kolegia děkanky pro mezinárodní a 
cizojazyčné studijní programy 
1. Uskutečnila se schůzka k financování z projektu IP/PPSŘ, chybějící finance na OZS a 

OCJSP z tohto zdroje budou nahrazeny a naplánován je i postup na další roky; upřesnění 
celkových sum na konci únoru 2022. 

2. Finalizuje se příprava microsite pro propagační účely a DOD. 
 
JUDr. PhDr. Tomáš Karásek, Ph.D. – proděkan pro rozvoj 
1. NPO – komponenta 5.1 (výzkum) – doc. Numerato, vedoucí pracovní skupiny (WP) č. 

1.1, bude koordinátorem zapojení UK do projektu “Socio-ekonomické dopady 
zdravotních krizí”, FSV UK převezme na přání OPPI RUK administraci projektu za celou  
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univerzitu (Mgr. Petřík).  
2. NPO – komponenta 3.2 (vzdělávání): Kolegiem rektora schválen záměr zpracovat v rámci 

části B akreditaci interdisciplinárního programu Digital Social Science se zapojením IES, 
IKSŽ a IPS a dále Právnické fakulty a 1. lékařské fakulty, odborným koordinátorem bude 
doc. Střítecký. Současně byly předloženy dílčí projekty v částech A2.4 (Komplexní 
systém školení zaměstnanců FSV UK v oblasti digitálních forem výuky) a A.2.5 
(Komplexní systém školení zaměstnanců FSV UK v oblasti online a hybridní výuky); 
personálním jádrem zapojení do projektu bude fakultní koordinátor a koordinátoři na 
všech institutech, administrativně bude zajišťovat OPPI (Mgr. Kraisinger Karramová). 
 

Mgr. Tomáš Gec – člen kolegia děkanky pro projekt Modernizace a rozšíření 
prostorového zázemí výuky v Areálu UK Jinonice  
1. Dodatek č. 5 SoD s OHLA ŽS připraven k podpisu p. rektora; dodatek č. 6 OHLA ŽS 

absolvuje univerzitní schvalovací kolečko. 
2. Od 1. 2. 2022 avizován nový výrobní ředitel OHLA ŽS Ing. Matúšů. 
3. 25. 1. bude podána ŽoP a ZoR k rámci VVV 016 na MŠMT, 28. 1. ŽoP a ZoR v rámci 

projektu VVV 076. 
4. Probíhá hodnocení VZ na dodávku interiéru a tvorba technická specifikace VZ na 

dodávku serverů.  
5. 20. 1. 2022 proběhla návštěva paní nastupující rektorky na staveništi. 
 
Ing. Ondřej Blažek – tajemník fakulty 
1. Probíhá migrace webů IPS, IKSŽ a ISS do cross-doménového prostředí. Přesný termín 

přechodu do produkčního prostředí není ještě stanoven, ale během první poloviny února by 
mělo být produkční prostředí plně cross-doménové vyjma IES, které bude do cross-
doménového prostředí přecházet po skončení výuky v LS. Dle posledních informací je 
web IKSŽ téměř připraven. 

2. Probíhají závěrkové operace, 8. 2. budeme mít uzavřené účetnictví (vyjma případných 
oprav, které vzejdou z kontrol). 

Mgr. Magda Pečená, Ph.D. – předsedkyně AS FSV UK 
1.  Podklady na zasedání AS FSV UK.  

  
 
Zapsala: Klára Novosadová 
Vidi: Alice N. Tejkalová 

 


