Zápis č. 4
z jednání kolegia děkanky ze dne 5. 2. 2018
Přítomni: T. Karásek, L. Krištoufek, P. Bednařík, Z. Kasáková, M. Krausz Hladká, J. Remr, T. Gec, D.
Emler
Omluveni: J. Kučera, N. Švarcová, J. Amos Víšek
Sdělení děkanky:
1) V únoru proběhnou návštěvy děkanky a tajemníka na jednotlivých institutech FSV UK,
individuální pohovory děkanky s řediteli institutů a vedoucími center i setkání se zástupci
studentských spolků 8. 2. 2018.
2) Probíhají výběrová řízení na pozici tiskové(ho) mluvčí a vedoucí(ho) personálního referátu FSV
UK. Výběrové řízení je i na post ředitele CESES.
3) Probíhají konzultace k sestavování nové vědecké rady, která by měla začít působit, bude-li
schválena senátem, od dubna 2018 (s proděkanem pro vědu a s řediteli institutů).
4) Projednána a schválena žádost dr. Jakuba Končelíka, Ph.D. o poskytnutí tvůrčího volna.
5) Informovala o tom, že se 5. 2. zúčastní s tajemníkem zasedání Ekonomické komise AS FSV UK.
Sdělení členů kolegia děkanky:
JUDr. PhDr. Tomáš Karásek, Ph.D. - proděkan pro rozvoj:
1) Podpora e-learningu v projektu výzvy 015 OP VVV: návrh na zapojení dr. Remra do práce
projektového týmu v rámci této agendy, dr. Remr navrhl, aby v rámci projektu byli pedagogové
proškoleni, další podrobnosti projedná s koordinátorkou projektu.
2) Konsolidace projektového oddělení: V současné době probíhá hledání vedoucího oddělení a
(výhledově) investičního referenta.
Děkanka preferuje návrh zaměstnat odborníka na investice stavební povahy, dále podpořit
pozici koordinátorky “měkkých” projektů. Tajemník doplnil, že je nutné zastřešit všechny dílčí
projekty. Podklady musí být zasílány ze všech rezortů od příslušných osob.
3) Spuštění fakultní aplikace na rezervaci konzultačních hodin - instrukce pro sekretariáty
institutů FSV UK.
Doc. PhDr. Ladislav Krištoufek, Ph.D. - proděkan pro studijní záležitosti
1) Hodnocení předmětů - dojde k ukončení, bude vyhodnoceno, informace předána ředitelům
institutů FSV UK, na základě toho budou vyhodnoceny zlaté kurzy, na kolegiu dále padl návrh
začlenit do hodnocení i vedení fakulty a předávání kurzů vyčlenit z AS FSV UK (využít v jiném
formátu) - vedení fakulty souhlasí se začleněním vedení fakulty do vyhlašování (bez finančních
odměn).
2) Probíhají schůzky k rozdělení agend studijního a zahraničního oddělení, proděkanka Kasáková
sdělila, že je nutné sjednotit kontrolu uznání kreditů u mezifakultních dohod, na FSV UK je
nastavena jiná výše kreditů na FSV UK než na RUK - studijní oddělení a zahraniční oddělení
připraví návrh opatření děkanky na příští zasedání kolegia.
PhDr. Petr Bednařík, Ph.D. - proděkan pro koncepci a kvalitu studia
1) Na konci ledna řešena administrativní záležitost doktorského studia - nastavení výplaty
odměny externím školitelům.
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2) Informoval o studentském hodnocení doktorského studia.
3) Dne 5. 2. schůzka se Studijní komisí AS FSV UK k představení 5 připravených akreditací, dále
informace k nastavení akreditací a průběhu návštěvy akreditační komise.
PhDr. Zuzana Kasáková, Ph.D. - proděkanka pro zahraniční styky
1) Ve čtvrtek 8. 2. 2018 proběhne výběrové řízení na fakultní úrovni na výjezdy v rámci
mezifakultních a meziuniverzitních dohod.
2) Otevřena aplikace pro jarní kolo Fondu mobility. Ve čtvrtek 22. 3. 2018 proběhne zasedání
Rady Fondu mobility na fakultní úrovni.
3) Otázka počtu kreditů za výjezdy studentů ke studiu do zahraničí.
4) Řešena otázka, jaké informace by měly být na transkriptech pro zahraniční studenty - do
transkriptu přidat procento klasifikace (bude poptána možnost technologického propojení
známky a procenta), které bude navázáno na opatření děkanky. Děkanka navrhla vytvoření
syntetizaci stávajících návodů o užitečných funkcionalitách SIS pro vyučující (řadu zajímavých
věcí neužívají, protože o nich nevědí).
5) V únoru 2018 proběhne veletrh v Gruzii.
6) Spolupráce s Ministerstvem zahraničních věcí ČR ohledně EPSO EU Career Ambassador.
PhDr. Malvína Krausz Hladká, Ph.D. - členka kolegia děkanky pro mezinárodní a cizojazyčné studijní
programy
1) Nastavení spolupráce se zaměstnanci OZS.
2) Schůzky s koordinátory cizojazyčných programů.
3) Aktualizace předpisů bude projednána s prorektorkou Králíčkovou, vydaná opatření rektora
budou nasdílena příslušným proděkanům.
Mgr. Jiří Remr, Ph.D. - člen kolegia děkanky pro e-learning a nové vzdělávací platformy
1) Konzultace na jednotlivých fakultách k nástrojům e-learningu, nutné definovat a stanovit cíle,
podstatné bude nasazení pedagogů, zapojení moderních prvků.
Mgr. Tomáš Gec - tajemník fakulty
1) Informoval o nastavení rozpočtu, stanoven termín pro zasílání podkladů od vedoucích oddělení,
domluva k rozvojovým projektům s proděkanem Karáskem a vedoucí EO.
2) Požadavky na techniku od proděkanů podávat přes paní děkanku.
PhDr. David Emler, Ph.D. - předseda senátu
1) Zasedání AS FSV UK dne 6. února 2018. Úvodní bod informace vedení fakulty bude zachován
(informace k jednotlivým rezortům).
Různé:
1. Informace o procesu získávání stavebního povolení na dostavbu jinonického areálu (TK).
2. Žádost o konverzi prostředků na investiční bude projednána na kolegiu děkanky před
březnovým zasedáním senátu.
Zapsala: Klára Novosadová
Vidi: Alice N. Tejkalová
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