Zápis č. 4
z jednání kolegia děkanky prostřednictvím platformy Google Meet
ze dne 1. 2. 2021
Přítomni: P. Bednařík, O. Blažek, T. Cahlík, T. Karásek, Z. Kasáková, J. Kindermann, L.
Krištoufek, J. Kučera, M. Krausz Hladká, V. Moravec, A. N. Tejkalová, J. A. Víšek
Omluveni: J. Remr
Sdělení děkanky:
1. 23. ledna finálně upravila Strategický záměr FSV UK pro období 2021–2025 (částečná
jazyková korektura, přestrukturování jednotlivých částí a priorit tak, aby jednotlivé priority
a aktivity šly vždy v textu kapitol za sebou) a odeslala proděkanovi pro vědu a výzkum k
zaslání do podkladů vědecké radě.
2. Evaluační setkání děkanky s členkami a členy vedení proběhnou ve dnech 18. 2. a 19. 2.
3. Vypořádání Dlouhodobého záměru FSV UK pro léta 2016–2020, ve kterém budou
jednotlivé části, co zůstalo do nasledujícího a co bylo splněno (vypořádá každý proděkan a
člen kolegia, ale domluví se tam, kde se překrývá víc lidí, na jednom garantovi za každou
část – viz studijní, rozvoj, zahraniční) – do 20. 2. 2021, 22. 2. bude odesláno děkankou AS
FSV UK.
4. Sdělení PR:
• v rámci personálních změn probíhá přebírání agendy novou vedoucí Mgr. Buřičovou, Bc.
Caltová předala agendu Bc. Lindě Sequensové, tisková mluvčí nastoupí 1. března 2021,
• účast na online veletrzích vysokých škol: FSV UK se účastní veletrhu vysokeskoly.cz.
Dále probíhá domlouvání detailů účasti na veletrhu Congroo fair, kde bude FSV UK
prezentovat děkanka,
• proběhla online organizační schůzka se studentskými ambasadory ze všech fakultních
institutů,
• ve spolupráci s Oddělením zahraničních styků: PR podpora online dne otevřených dveří
pro zahraniční studenty, úpravy stávajících propagačních materiálů, tvorba nové
uchazečské brožury a práce na obsahu anglické části webu.
Sdělení členů kolegia děkanky:
prof. PhDr. Jaroslav Kučera, CSc. – proděkan pro vědu a výzkum, statutární zástupce
děkanky
1. Předložil návrh stanoviska FSV UK k vnitřnímu hodnocení vědy na UK – University Unit
Evaluation Report – hodnocení rozeslal členům KD a ředitelům institutů FSV UK, na
základě připomínek připravil návrh stanoviska FSV UK, dokument bude přeložen a projde
jazykovou korekturou. Děkanka poděkovala všem za zpracování stanoviska k hodnotící
zprávě.
2. Program Cooperatio – struktura vědních oblastí a oborů – stanovisko FSV UK.
3. Předložil podklady k hodnocení FSV UK v modulu M3 a hodnocení UK v modulu M3 až
M5 národního hodnocení.
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4. AS UK schválil nový Jednací řád VR FSV UK, ve kterém je nově upraveno ustanovení
týkající se hybridního a distančního zasedání vědecké rady a jeho organizace z již zmíněného
opatření děkanky č. 19/2020.
prof. PhDr. Ladislav Krištoufek, Ph.D. – proděkan pro studijní záležitosti (oficiálně
dovolená)
1. Ruší se všechny promoce min. do konce března tohoto roku.
2. Dohodnut harmonogram se společností SCIO.
3. Dokument “Hybridní jaro” z RUK bylo přeposláno všem zaměstnancům.
4. Stipendijní fond v roce 2020:
a) Tvorba fondu překročila 9 mil. Kč (upravený rozpočet byl 6,85 mil. Kč).
b) Čerpáno 13,4 mil. Kč z rozpočtovaných 14,8 mil. Dle očekávání (vzhledem k pandemii)
bylo v jednotlivých položkách nejméně v mobilitě přes OZS.
c) Instituty ve svých položkách čerpaly téměř přesně dle plánu (o jednotky tisíc
nedočerpaných v případě ISS).
d) Zůstatek fondu ke konci roku je tak 8,3 mil. Kč.
doc. Ing. Tomáš Cahlík, CSc. – proděkan pro doktorské studium a další formy vzdělávání
1. Předložil informace o The Day of Young Science 2021.
2. Výsledky hodnocení Ph.D. kurzů: Hodnocení proběhlo od 4. 1. do 17. 1. Ze 185 studentů
zapsaných do některého kurzu odpovědělo 54. Řada studentů je zapsána do více kurzů, z
maximálního možného počtu odpovědí 375 bylo získáno 98 odpovědí. Po institutech je:
IES: 33 odpovědí
IKSŽ: 22 odpovědí
IPS: 11 odpovědí
ISS: 24 odpovědí
IMS: 8 odpovědí
Na stupnici 1 až 5 jsou průměry za celou fakultu:
Obtížnost kurzu: 3,25
Přínos: 4,16
Dodržování harmonogramu: 4,07
Informace v SISu: 4,58
Celkové hodnocení: 4,35
Účast na výuce: 4,34
Účast na distanční výuce (pokud probíhala): 4,34
Celkové hodnocení vyučujícího: 4,62
Kromě bodovaných otázek byli studenti požádáni o komentáře k distanční výuce během
epidemie COVID-19, co v kurzu nejvíce oceňují a co navrhují zlepšit.
Závěr: Hodnocení nikde neindikuje větší problémy v Ph.D. kurzech. Bude předáno
předsedkyním a předsedům oborových rad k případným drobným doplněním.
3. Podle OD 7/2020 CDS na FSV UK bude na instituty FSV UK přeúčtována podpora členům
CDS. Ta činí 30.000,- Kč na každého člena s tím, že rozhodný počet členů je počet k 1. 2.
2021 CDS na IES má k 1. 2. 2021 6 členů, podpora je 180.000,- Kč. CDS na IPS má k 1. 2.
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2021 6 členů, podpora je 180.000,- Kč. CDS na IMS má k 1. 2. 2021 4 členy, podpora je
120.000,- Kč. CDS na ISS má k 1. 2. 2021 4 členy, ovšem jen dva ve standardní době studia,
podpora tedy činí 60.000,- Kč (bylo vzájemně vyjasněno s panem ředitelem Uherkem). CDS
na IKSŽ má k 1. 2. 2021 2 členy, podpora je tedy 60.000,- Kč.
4. Chystá se novelizace OD 31/2019 “Organizace doktorského studia.” Jediná změna je u čl. 2,
odst. 5, kde jsme měli omezení na hlasování per rollam. Po novelizaci tam bude znění přesně
podle SZŘ UK, které hlasování per rollam už umožňuje u všeho. Vzhledem k tomu, že OD
obsahuje v čl. 5 bližší zásady hodnocení doktorandů, musí se k němu podle čl. 10 odst. 10
SZŘ UK vyjádřit AS fakulty. Předložíme k vyjádření na březnovém jednání AS FSV UK,
aby nové OD mohlo platit od 1. 4. 2021.
5. Z IPS FSV UK zaslána 15. 1. 2021 ředitelem první část požadovaných podkladů k
doktorskému studiu i doprovodné vyjádření ředitele. Vedení děkuje a konstatuje, že IPS FSV
UK odvedl velký kus práce při zkvalitňování doktorského studia, zejména co se týče
institucionalizace pravidel do vyhlášek ředitele na základě zadání vedení FSV UK. Zatím
není hotov upgrade obou “handbooks”, ale intenzivně se na něm pracuje. Druhou část
podkladů poslal ředitel 31. 1., čili včera, informace bude předložena na příštím KD.
PhDr. Petr Bednařík, Ph.D. – proděkan pro koncepci a kvalitu studia
1. Dne 26. 1. 2021 proběhlo on-line setkání odboru kvality vzdělávací činnosti a akreditací
RUK s proděkany fakult. Obsahem byla prezentace výsledků celouniverzitního
dotazníkového šetření, v němž se studenti a pedagogové vyjadřovali k distanční výuce v
letním semestru akad. roku 2019/2020. Odbor seznámil zúčastněné s návrhem dotazníků pro
celouniverzitní šetření za zimní semestr akad. roku 2020/2021.
2. Od 1. 2. 2021 začíná na UK fungovat systém fakultních koordinátorů kvality vzdělávací
činnosti. Nyní ještě rektorát s fakultami upřesňuje pracovní úvazky a princip refundace
mzdových prostředků.
3. S katedrou veřejné a sociální politiky bylo při on-line jednání projednáno, jakým způsobem
bude v letním semestru probíhat příprava akreditace navazujícího magisterského studijního
programu Veřejná a sociální politika v distanční formě studia.
PhDr. Zuzana Kasáková, Ph.D. – proděkanka pro zahraniční styky
1. Zaslány tři nominace (IES FSV UK, ISS FSV UK) do výzvy Fondu strategických partnerství
pro rok 2021 na RUK.
2. Proběhlo fakultní kolo výběru na studijní mobility pro ZS 21/22 v rámci meziuniverzitních
dohod s Ruskem. Nominace zaslány na RUK.
3. Řešena otázka kreditů v rámci virtuálních mobilit.
4. Zaslán dopis zahraničním partnerům o organizaci výuky na FSV UK v LS 20/21 a dalších
opatřeních v souvislosti s pandemií Covid-19.
5. Varšavská univerzita nabízí účast ve svých on-line kurzech studentům univerzit sdružených v
konsorciu 4EU+. Přihlašování do kurzů je možné od 1. 2. do 14. 3. 2021.
6. V pátek 29. ledna 2021 proběhlo natáčení videoprezentací, které jsou určeny pro zahraniční
studenty v rámci Welcome Weeku.
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7. Problematické body v komunikaci s RUK a KaM. Tento čtvrtek proběhne setkání vedoucí
OZS FSV UK a FF UK s vedoucím ZO RUK.
8. EU Career Ambassadors.
9. Ve čtvrtek 28. ledna 2021 proběhla on-line informační schůzka o možnostech výjezdu v
rámci programu Erasmus+ včetně kreditové mobility. Setkání se zúčastnilo téměř 250
studentů. Velké poděkování týmu OZS za přípravu, organizaci a realizaci akce a oddělení PR
za on-line přípravu a podporu.
PhDr. Malvína Krausz Hladká, Ph.D. – členka kolegia děkanky pro mezinárodní a
cizojazyčné studijní programy
1. Dne 27. 1. 2021 se uskutečnilo online setkání k tématu propagace cizojazyčných studijních
programů a souvisejících témat s CJSP s RUK. Přineslo zajímavé informace z datové
analytiky, kterou připravila externistka (z MS Teams), FSV nabídlo aktivní spolupráci na
pilotním průzkumu.
2. Proběhlo setkání OCJSP, EO a tajemnic institutů týkající se agendy plateb studentů za
studium v CJSP, vznikl návrh řešení k zefektivnění procesu. Součástí setkání byl apel na to,
aby se neprodlužoval konec AR, platby pak nelze včas zpracovat do konce kalendářního
roku.
3. Z usnesení vlády ČR (z pátku 28. 1.) se zakazuje pobyt cizinců na území ČR (MZV to
formuluje jako zákaz vstupu z jiných, než nezbytných důvodů). Snad by to nemělo ohrozit
cesty našich studentů, OCJSP připravilo potvrzení o studiu pro každého, kdo cestuje do ČR,
nové info v COVID-FAQ.
4. Přehled nových přihlášek – čísla srovnatelné s minulým AR (190 přihlášek celkem, z toho
128 zaplacených).
5. Nová upomínka v SIS – pokyny k registraci v AJ zobrazována studentům v degree
programech.
6. Připravuje se DOD pro magisterské degree programy – forma ZOOM, rozdělení na 2 dny a
na 2 skupiny. Termín 2. půlka únoru.
JUDr. PhDr. Tomáš Karásek, Ph.D. – proděkan pro rozvoj
1. OP VVV Jinonice: Probíhají jednání projektového týmu o změnách díla. Ekonomická a
legislativní komise AS FSV UK projednala dne 28., resp. 29. 1. 2021 návrh dodatku č. 3,
který shrnuje změnové listy č. 2, 3, 7, 11, 13 a 14.
2. OP VVV – výzva 027 (mobilita výzkumných pracovníků): RUK zaslány z OPPI souhrnné
zprávy o řešení jednotlivých projektů.
Ing. Jan Kindermann – člen kolegia děkanky pro projekt Modernizace a rozšíření
prostorového zázemí výuky v Areálu UK Jinonice
1. Aktuální informace o stavbě v Jinonicích:
a) stavební práce: probíhají práce na stávajících budovách SO 01 i SO 02,
b) přípravné práce k VZ na vybavení interiéru, IT vybavení, vybavení knihovny, atd.
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Ing. Ondřej Blažek – tajemník fakulty
1. Termín pro uzavření účetnictví na FSV UK je 8. 2. 2021. V tomto týdnu probíhají na EO
interní kontroly účetnictví 2020. RUK pak celkově uzavírá rok 2020 dne 26. 2. 2021.
2. Informoval o posílení OPPI – nově otevřená pozice na projektového manažera, který se bude
podílet zejména administrativní přípravě výběrových řízení na vybavení interiéru, apod. jak
hovořil Ing. Kindermann v bodu c).
PhDr. Václav Moravec, Ph.D., Ph.D. – předseda AS FSV UK
1. Ve čtvrtek 28. ledna 2021 se uskutečnilo poslední zasedání končící Ekonomické komise AS
FSV UK, která probírala Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo na vyhotovení projektové
dokumentace a provedení stavby na realizaci projektu „Rekonstrukce a přístavba areálu UK
Jinonice“. Usnesení EK AS FSV UK vyslovilo s dodatkem souhlas, ale zároveň požádalo
proděkana Tomáše Karáska “o vyčíslení nutných vlastních zdrojů a rekapitulaci zůstatku ve
FRIM pro letošní rok”. V pátek 29. ledna 2021 se materiálem zabývala i Legislativní komise
AS FSV UK, která svým usnesením doporučila novému senátu dokument schválit.
2. V úterý 2. února 2021 se od 15:00 hodin uskuteční on-line ustavující zasedání nového AS
FSV UK, na kterém bude zvoleno nové vedení senátu a budou ustaveny nové komise.
Páteční zasedání Legislativní komise AS FSV UK doporučilo “využití elektronického
hlasovacího systému Univerzity Karlovy pro realizaci tajných voleb a tajného hlasování”.
Komise dále doporučila hlasování o členech pracovních orgánů provést individuálně.
3. Předseda AS FSV UK informoval kolegium, že v neděli 31. ledna 2021 obdržel od
předsedkyně Sociální komise AS FSV UK Lucie Lemonové podkladový materiál k ustavení
studentského ombudsmana, který bude předán vedení nového AS FSV UK k realizaci.
Děkanka a proděkan pro studijní záležitosti se účastnili jednání sociální komise, diskuze byla
konstruktivní a zajímavá, upravený dokument ale neviděli. Určitě se s materiálem seznámí a
případně ho nové sociální komisi okomentuje, aby se vše podařilo co nejdříve dotáhnout a
vyřešit.

Zapsala: Klára Novosadová
Vidi: Alice N. Tejkalová
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