Zápis č. 4
z jednání kolegia děkanky ze dne 25. 2. 2019
Přítomni: P. Bednařík, O. Blažek, Z. Kasáková, M. Krausz Hladká, L. Krištoufek, J. Kučera, V.
Moravec, J. Remr, A. Němcová Tejkalová, J. A. Víšek
Omluveni: T. Karásek, N. Švarcová
Sdělení děkanky:
1. Projednání 1. návrhu Plánu realizace strategického záměru pro rok 2019, děkanka
poděkovala celému vedení za přípravu.
2. Gratulace PhDr. V. Moravcovi, Ph.D. et Ph.D. k získání sponzorského daru z Nadace AVAST
pro Středisko žurnalistiky umělé inteligence IKSŽ FSV UK.
3. Agenda PR:
 Do konce března 2019 jsou zveřejněny reklamní bannery na vysokeskoly.sk.
 Zveřejnění PR článku na portále vysokeskoly.cz na 1 měsíc.
 Předběžný plán propagačních zahraničních akcí s účastí FSV UK pro rok 2019:
Studijní náborové veletrhy:







23. 3. 2019: Velká Británie, Londýn
12. - 13. 4. 2019: Ukrajina, Kyjev
5. 10. 2019: Rusko, Moskva
21. 10. 2019: Turecko, Ankara
28. 11. 2019: Německo, Berlín
6. 12. 2019: Německo, Hamburk.

Konference a další prezentační akce v zahraničí:
26. - 31. 5. 2019 NAFSA 2019, Washington DC
24. - 27. 9. 2019 EAIE 2019, Helsinki
25. 2. 2019 se uskuteční setkání pracovníků PR oddělení fakult Univerzity Karlovy.
Revize úkolů z minulých kolegií, žádost o dodržování termínů.





4.

Sdělení členů kolegia děkanky:
prof. PhDr. Jaroslav Kučera, CSc. - proděkan pro vědu a výzkum, statutární zástupce děkanky
1. Návrhy na cenu B. Hrozného za FSV UK (návrhy 2x IPS a 1x IMS) - vedení fakulty rozhodlo
odeslat všechny tři nominace, děkanka požádala o to, aby oddělení vědy před odesláním
požádalo ředitele Jüptnera o přepsání jednoho z nominačních dopisů, neboť obsahuje zjevné
chyby.
2. Informace k financování Progresu 2019 (přidělení finančních prostředků).
3. Příprava bilanční zprávy za Progres Q18. Při její přípravě se zjistilo, že některá data týkající se
mobility eviduje fakulta velmi roztříštěně, po diskusi se vedení shodlo na nutnosti vytvoření
sdíleného dokumentu pod garancí OZS, který budou aktualizovat instituty - možnosti budou
prověřeny tajemníkem fakulty, nutnost schůzky s vedoucí OZS.
4. Vyhlášení soutěže Primus s počátkem řešení 2020 (informace; možnosti finanční spoluúčasti
FSV UK).
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5. Projekt CESES: Tailored Approaches to Advance Research Ecosystems in Responsible Research
and Innovation (TAARgEt-RRI; H2020 - CSA, koordinátorské pracoviště) - kolegium vzalo na
vědomí, důraz na správné vypořádání všech administrativních náležitostí při přípravě projektu.
JUDr. PhDr. Tomáš Karásek, Ph.D. - proděkan pro rozvoj (zprostředkovala ANT)
1. MŠMT schválilo zadávací dokumentaci (vč. závazného návrhu smlouvy s doplněním dle
požadavku Správní rady UK) pro veřejnou zakázku na generálního dodavatele stavby v rámci
programu OP VVV. Dalším krokem je schválení téhož ze strany části ministerstva zodpovědné
za národní dotační projekt (ISPROFIN), z něhož bude hrazena oprava vnějšího pláště.
2. Proběhla kontrola projektů OP VVV ve výzvě 044 (PRSP) a 015 ('měkký' celouniverzitní
projekt). Zatím nejsou hlášeny žádné problémy nebo zásadní nedostatky. Vedení fakulty děkuje
celému projektovému oddělení za kvalitní přípravu podkladů, Zuzaně K. Karamové za přípravu
VZ a bývalému tajemníkovi Mgr. Gecovi za supervizi.
3. Dne 12. 2. 2019 se konalo první zasedání pracovní skupiny pro IT se řediteli institutů FSV UK a
vedoucím IT oddělení. Výstupem jednání je domluva na podobě finalizace úprav/oprav
webových stránek institutů, resp. fakulty (úprava formátu zobrazování publikací v souladu s
citační normou, zobrazování doktorandů, členění zaměstnanců institutů podle kateder a jiných
součástí).
4. Ve čtvrtek 21. 2. 2019 proběhla obhlídka Lidového domu s cílem ověřit možnost jeho pronájmu
pro jinonické instituty během rekonstrukce jinonického areálu.
doc. PhDr. Ladislav Krištoufek, Ph.D. - proděkan pro studijní záležitosti
1. Bod na projednání březnového AS FSV UK:
a) Zpráva o průběhu hodnocení výuky studenty na FSV UK
2. Body na projednání dubnového AS FSV UK:
a) Předání Zlatých kurzů za ZS 2018/2019 (od 15:00).
b) Projednání rozpočtu Stipendijního fondu.
c) Úprava OD 20/2018, konkrétně specifikace sportovních stipendií, navýšení prospěchových
stipendií a zavedení stipendií k podpoře studia v ČR (pro cizojazyčné programy).
3. Dne 24. 2. 2019 skončilo Hodnocení kurzů za ZS 2018/2019 ze strany studentů. V tomto týdnu
bude probíhat fáze reakcí vyučujících na komentáře studentů.
4. IES FSV UK od příštího roku zahrne Matematiku+ společnosti Cermat do přijímacího řízení.
5. Proběhla schůzka OZS a SO, ze které vyplynulo několik důležitých bodů, kromě technických
aspektů fungování primárně nutnost jasného fungování cizojazyčných programů v rámci
předpisů a vyjasnění kompetencí a odpovědností mezi děkanátem a instituty FSV UK. S tím je
spojena i potřeba vyjasnit pozici koordinátorů, kteří v předpisech v podstatě neexistují, ale
prakticky program vedou. Dále je třeba formálně správně uchopit proceduru přijímacího řízení
v rámci předpisů a zaměřit se na problematiku schvalování nostrifikací.
6. Personální změny na SO.
7. Zpráva o přijímacím řízení ke studiu na fakultách UK pro AR 2018/2019:
a) Obecně sestupná tendence agregovaných přihlášek, počet přijatých však roste, skokově
oproti 2017/2018 (za celou UK).
b) Úspěšnost odvolání téměř nulová.
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PhDr. Petr Bednařík, Ph.D. - proděkan pro koncepci a kvalitu studia
1. Za fakultu byly připraveny připomínky k plánované realizaci integrovaných doktorských
studijních programů na UK. FF UK, PedF UK, FSV UK a FHS UK na základě společné komunikace
připravily soupis všech problémů, které jsou spojené s integrovanými doktorskými studijními
programy. Problémů a nejasností je skutečně řada a je nutné je do září 2019 vyřešit. Ve čtvrtek
28. února 2019 se na rektorátu sejdou zástupci uvedených fakult s paní prorektorkou
Wildovou, paní docentkou Lopatkovou a zaměstnanci různých odborů rektorátu, aby společně
připravovali řešení problémů.
2. Studijní oddělení připravilo nabídku kurzů Univerzity třetího věku pro akademický rok
2019/2020. Údaje o kurzech byly předány na rektorát. Fakultní oddělení PR nyní připraví
informační brožuru pro uchazeče.
PhDr. Zuzana Kasáková, Ph.D. - proděkanka pro zahraniční styky
1. Proběhla výběrová řízení na studentské pobyty v rámci mezifakultních a meziuniverzitních
dohod.
2. Proběhlo výběrové řízení na pozici předsedy Rady Herzl Centra. Přijaty nominace fakult UK do
Rady centra. Bude odeslán dopis panu rektorovi.
3. Informace o personální situaci na OZS.
4. Otázka nostrifikací (viz výše).
5. Ve čtvrtek 21. 2. 2019 účast na zasedání Rady Vysokých škol.
6. Ve středu 27. 2. 2019 proběhne zasedání univerzitního Česko-čínského centra.
PhDr. Malvína Krausz Hladká, Ph.D. - členka kolegia děkanky pro mezinárodní a cizojazyčné
studijní programy
1. Informovala o průběhu schůzky OZS s oddělením PR a studijním oddělením.
2. Příprava OD k postupu u výplaty stipendií ve spolupráci s JUDr. Pavlovou. Testování platební
brány, požadavek na řešení poplatků, řešení ekonomicko-právní.
Mgr. Jiří Remr, Ph.D. - člen kolegia děkanky pro e-learning a nové vzdělávací platformy
1. Uzavření pracovní smlouvy s kolegyní na pozici instruktorky výuky.
2. Příprava podkladů na kontrolu v rámci OP VVV.
prof. RNDr. Jan Ámos Víšek, CSc. - člen kolegia děkanky pro přípravu strategických a
koncepčních dokumentů
1. GA UK schvalovala SVV projekty (FSV UK žádala méně peněz, než na kolik máme nárok - je
třeba řešit na úrovni oddělení vědy + institutů).
Ing. Ondřej Blažek - tajemník fakulty
1. Proběhly bilaterální schůzky s vedoucími všech oddělení na děkanátu, příprava pravidelných
schůzek vedoucích oddělení. Nyní v plánu bilaterální schůzky s řediteli institutů FSV UK a jejich
tajemníky, následně rozjezd klasických porad tajemníků.
2. Zaměření na EO - rozpočet, datová kvalita v ekonomickém informačním systému (EIS),
nastavení granularity reportingu; aplikace Střediska - zadání (ve spolupráci s OV a IT); oběh
dokumentů, schvalování, zastupitelnost; cestovní náhrady - školení RUK 12. 3. 2019, následně
budou řešeny připomínky k relevantnímu OD.
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3. Zaměření na IT - kapacity IT, personální zajištění, rozpočet; IT Disaster Recovery Planning nevyhovující stav serverovny v budově Hollar, informace bude předána na zasedání RKD a AS
FSV UK.
4. Příprava novelizace OD Organizační řád děkanátu (bude revidováno i OD kompetence
proděkanů a členů kolegia) - na příští zasedání KD.
PhDr. Václav Moravec, Ph.D., Ph.D. - předseda AS FSV UK
1. Informace z jednání komisí AS FSV UK - a to sociální (14. 2. 2019) a legislativní (19. 2. 2019).
Plán prací těchto komisí a koordinace kroků s vedením FSV UK.
2. Opakovaný apel na lepší koordinaci agendy proděkanů, která má být projednána v příslušných
komisích AS FSV UK a na plénu AS FSV UK. Nejnovějším případem je problematika akreditací
proděkana dr. Bednaříka. Účast předsedy AS FSV UK na jednání kolegia děkanky slouží k tomu,
aby byly všechny budoucí kroky s dostatečným předstihem avizovány, a předsednictvo senátu
se je nedozvídalo neoficiálně. Žádost předsedy AS FSV UK o harmonogram schvalování
akreditací v letošním roce.
3. Stručné seznámení s programem březnového pléna AS FSV UK.
RŮZNÉ:
1. Prg.ai - možnost zapojení do nového společného spolku ČVUT, UK a hl. města Prahy
zaměřeného na tematiku umělé inteligence - jednání s děkankou vyvolal děkan MFF UK,
děkanka to bere jako ocenění práce týmů FSV UK v této oblasti. Téma umělé inteligence se jeví
jako vhodné pro interdisciplinární projekty nejen v rámci FSV UK. Poděkování děkanky
proděkanu Kučerovi a předsedovi Moravcovi za koordinaci jednání a zajišťování podkladů. FSV
UK se zapojí, ne jako zakládající člen, ale jako první přistoupivší.
2. Projednání programu RKD.

Zapsala: Klára Novosadová
Vidi: Alice N. Tejkalová
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