Zápis č. 5
z jednání kolegia děkanky prostřednictvím platformy Google Meet
ze dne 15. 2. 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: J. Kindermann
Sdělení děkanky:
1. Projednána další verze Kariérního řádu.
2. Zúčastnila se spolu s dr. Krausz Hladkou a dr. Salomonem z IPS FSV UK slavnostního
zahájení nového double degree programu s Universität Bayreuth. Poděkovala za spolupráci
na přípravě prof. L. Krištoufkovi, dr. M. Krausz Hladké a dr. P. Bednaříkovi.
3. Na VR FSV UK byl úspěšně projednán Strategický záměr FSV UK na období 2021 – 2025
a byl odeslán AS FSV UK i s tabulkou vypořádání připomínek předchozího senátu.
Dokument vypořádání minulého SZ bude odeslán v řádném termínu předložení, děkanka
připomněla kolegiu deadline dokončení jednotlivých částí do 21. 2. 2021.
4. Sdělení PR:
 v rámci personálních změn probíhá přebírání agend nových zaměstnanců,
 vyhodnocujeme účast na externích online veletrzích (vysokeskoly.cz, Congroo fair,
Gaudeamus) – s ambasadory promýšlíme další studentské propagační činnosti,
 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,
 aktualizace vybraných částí webu (doplnění informací k fakultní psycholožce),
 příprava propagace nových propagačních předmětů (krytky na notebooky ve
spolupráci s projektem Buď safe online, samolepky Mental health care, sešity a
záložky od Papelote).
5. Byla v kontaktu s ředitelem Jüptnerem kvůli druhé části podkladů, které jí společně s
proděkanem Cahlíkem zaslal, domluveno další ověření a postup. KD diskutovalo o
nastavení dedikace publikací.
Sdělení členů kolegia děkanky:
prof. PhDr. Jaroslav Kučera, CSc. – proděkan pro vědu a výzkum, statutární zástupce
děkanky
1. 6. kolo soutěže Primus 2021 – za FSV UK byly zpracovávány projektové záměry (6 projektů
PRIMUS s počátkem řešení od příštího roku a jedno prodloužení projektu).
Kolegium děkanky projednalo 2 ERC granty doc. Kateřiny Králové a doc. Zuzany
Havránkové. Požadavek v projektu doc. Králové k zajištění prostor pro nové úvazky
financované v rámci projektu, musí být řešeno IMS FSV UK, v projektu doc. Havránkové
nejsou nárokované dodatečné prostory, bude pokryto interními pracovníky. Oba projekty
vznikají v rámci stávajících Primusů.
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2. Novela opatření děkanky č. 31/2018 Statut Komise pro etiku ve výzkumu.
3. Nominace na cenu B. Hrozného – předložena jedna nominace z IKSŽ FSV UK, publikace
prof. Martina Štolla Television and Totalitarianism in Czechoslovakia: From the First
Democratic Republic to the Fall of Communism, která vyšla v roce 2019. Kolegium děkanky
návrh projednalo a souhlasí s odesláním nominace.
4. Cooperatio – struktura koordinačních rad vědních oblastí a oborů, jednání s FF UK a
prorektorem Konvalinkou. Bude odeslána podpora pro rozdělení knihovníků FF UK a
mediálních a komunikačních studií.
prof. PhDr. Ladislav Krištoufek, Ph.D. – proděkan pro studijní záležitosti
1. Nouzový stav skončil dne 14. 2. a nový začal 15. 2., pravidla pro fungování vysokých škol se
nemění.
2. Proběhlo online setkání k Hybridnímu jaru (2. 2. 2021), kde byl představen daný dokument,
navíc se diskutovala stipendia v akutní tíživé situaci studenta a aktuality z Ústřední knihovny
UK.
3. Proběhlo první zasedání nové Studijní komise AS FSV UK. Byla diskutována stipendia
zvláštního zřetele hodná s ohledem na pandemickou situaci. Bude dále diskutováno na
Ekonomické komisi, která zasedne koncem měsíce.
4. Hodnocení předmětů za zimní semestr 2020/2021 končí 19. 2. 2021.
5. Proběhla schůzka koordinátorů prg.ai Minor. Běží přípravy na spuštění přihlášek. Dle
předběžného zájmu počet přihlášek poroste. Strategie navyšování počtu studentů zůstává
konzervativní.
doc. Ing. Tomáš Cahlík, CSc. – proděkan pro doktorské studium a další formy vzdělávání
1. V pondělí 8. 2. 2021 proběhlo pravidelné “předjarní” setkání s předsedy oborových rad.
2. DYS2021: Ve čtvrtek 11. 2. proběhl seminář o “CU Code of Ethics” – účast 3 Ph.D. studenti
a 3 bývalí Ph.D. studenti, dále seminář o “Ph.D. research” – účast 4 Ph.D. studenti a jeden
bývalý Ph.D. student a “General Assembly” – účast 7 Ph.D. studentů. Poděkoval Mgr.
Horníčkové za skvělé zajištění semináře o “Ph.D. research”.
3. Návrh na změnu OD ke studijním pobytům celoživotního vzdělávání – jediná úprava je
přidání druhé věty v části 2 “Přijímání uchazečů”, a sice “Další podmínky pro přijetí může
stanovit garant studijního programu.” Vzhledem k tomu, že už by se jednalo o druhou
novelizaci, bude vydáno nové opatření, KD souhlasí s úpravou OD.
PhDr. Petr Bednařík, Ph.D. – proděkan pro koncepci a kvalitu studia
1. Odbor kvality vzdělávací činnosti a akreditací RUK zaslal fakultám výzvu, ať nahlásí, které
akreditace plánují předložit Radě pro vnitřní hodnocení v roce 2021. Vznesen dotaz na
ředitele institutů FSV UK, zda chtějí letos předkládat nějaký akreditační spis. Zároveň odbor
zaslal přehled nynějších akreditací s termíny předkládání kontrolních zpráv a délkou platnosti
akreditací.
2. Fakulty od rektorátu obdržely dokument Vnitřní hodnocení studijních programů na UK.
Dokument stanovuje, jakým způsobem budou na UK hodnoceny studijní programy, co vše
budou muset garanti připravit, jak budou na sebe navazovat jednotlivé kroky hodnotícího
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procesu. Fakulty nyní mají do konce února materiál připomínkovat a 2. března 2021
proběhne on-line jednání rektorátu s fakultami.
Mgr. Jiří Remr, Ph.D. – člen kolegia děkanky pro e-learning a nové vzdělávací platformy
1. Z Centra celoživotního vzdělávání UK a Ústřední knihovny UK byla zaslána aktualizovaná
nabídka vzdělávacích akcí na LS 2021 (MS Teams, apod.).
2. Ústřední knihovna připravila podklady k systému Moodle (jak ukončit kurz, apod.).
3. Dr. Magdalena Mouralová provedla dle 11. 2. 2021 webinář k nastavení Moodle.
PhDr. Zuzana Kasáková, Ph.D. – proděkanka pro zahraniční styky
1. Informovala o výsledcích schůzky vedoucí OZS FSV UK, vedoucí OZS FF UK a vedoucím
ZO RUK. Schůzka proběhla ve čtvrtek 4. února 2021.
2. Informovala o průběhu online semináře 4EU+ organizovaného Flagshipem 2 pro potenciální
uchazeče o podporu v rámci 2. výzvy. Seminář proběhl ve čtvrtek 11. února 2021.
3. Setkání OZS a OCJSP k otázce strategického záměru FSV UK proběhne 22. února 2021.
4. Proběhlo výběrové řízení na LŠ ve Washington D.C. 2021.
5. Proběhla série online setkání s incoming studenty v minulém a předminulém týdnu.
Poděkování pracovníkům OZS za organizaci a účast.
6. Rozeslán dotazník spokojenosti exchange studentům s online výukou a pobytem v Praze v
ZS 20–21.
7. Komunikace s instituty FSV UK ohledně zapisování exchange studentů do předmětů v LS
20–21.
8. Řeší se otázka kreditové mobility. Interní schůzka OZS proběhne 18. února 2021. Následně
proběhne schůzka OZS a zástupci institutů. Termín bude stanoven.
9. V pondělí 15. února 2021 se otevírá online aplikace webapps pro zadávání přihlášek na
Erasmus.
10. Plánování speciálního semináře pro pracovníky OZS.
PhDr. Malvína Krausz Hladká, Ph.D. – členka kolegia děkanky pro mezinárodní a
cizojazyčné studijní programy
1. Připravujeme magisterské DOD ve dnech 17. a 23. 2. 2021.
2. Žádost o zaslání plánovaných úprav týkajících se poplatků za studium v cizím jazyce z
RUK – bude zasláno k návrhům ředitelům institutů FSV UK.
3. Proběhla schůzka s p. Nachtigalem (SO RUK) – na téma současné a možné budoucí
spolupráce s RUK, především na poli propagace CJSP a sdílení služeb, které rektorát nabízí.
4. Sjednává se nová individuální agentská smlouva, IES FSV UK inicioval a souhlasí.
5. Komunikace s neplatícími studenty, zasílání upomínek, proces ukončování studia.
6. Pravidelný update měnících se kritérií vstupu do ČR a semaforu pro cizince na webu, taktéž
odeslán e-mail všem degree studentům.
7. Poděkování Mgr. Poslušné z CJP za podkladový materiál k možnostem online testování
jazykových schopností – informace pro uchazeče na webu a v e-mailových komunikacích.
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JUDr. PhDr. Tomáš Karásek, Ph.D. – proděkan pro rozvoj
1. OP VVV Jinonice: Nadále probíhají jednání se zhotovitelem o změnových listech v
klíčových aspektech stavby (statika, vzduchotechnika, topení a chlazení, dispoziční úpravy).
AS FSV UK schválil na zasedání dne 2.2. dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo, který shrnuje
odsouhlasené změnové listy č. 2, 3, 7, 11, 13 a 14. Na základě schválení je připravován
podklad pro univerzitní orgány (kolegium rektora, AS UK, Správní rada UK), který bude
předložen právnímu odboru RUK. // Dne 3. 2. 2021 proběhlo jednání na stavebním úřadě
Prahy 5 ve věci postoje SÚ k případným změnám v dokumentaci. // Dne 12. 2. 2021 proběhla
schůzka se zástupci řídícího orgánu (MŠMT) za účasti děkanky, projektového manažera,
finanční manažerky a proděkana pro rozvoj. Děkanka upřesnila kolegiu informace o
financování víceprací.
2. Institucionální plán 2020 – závěrečná zpráva k části B (inovace kurzů): Byla odeslána na
odbor projektové podpory RUK. Poděkoval všem, kteří se podíleli na přípravě dokumentu.
3. Institucionální plán 2021 – řešitelé dílčích aktivit byli informováni o postupu při
implementaci projektu v letošním roce. Probíhá zřizování středisek k nové aktivitě Podpora
studijního a kariérního poradenství. Poděkoval paní Sahulové za spolupráci.
Ing. Jan Kindermann – člen kolegia děkanky pro projekt Modernizace a rozšíření
prostorového zázemí výuky v Areálu UK Jinonice (zprostředkoval TK)
1. Aktuální informace o stavbě v Jinonicích:
a) stavební práce: probíhají práce na stávajících budovách SO 01 i SO 02 s ohledem na
klimatické podmínky
b) přípravné práce k VZ na vybavení interiéru, IT vybavení, vybavení knihovny, atd.
c) jednání s MŠMT o indexu způsobilých ploch a sloučení etap za ŽoP č. 10 a 11 do jedné
etapy.
Ing. Ondřej Blažek – tajemník fakulty
1. Finalizují se práce na účetních závěrkách. Původní termín pro uzavření účetnictví FSV UK
byl 8. 2. 2021, RUK ale termín posunul a účetnictví fakulty ještě neuzavřel. Na EO pak přišly
dodatečně ještě poslední doklady k zaúčtování v minulém týdnu. Navíc další účetní operace
byly iniciovány na schůzce s MŠMT k jinonickému projektu, kde došlo k upřesnění metodiky
účtování projektu. Během zítřka budeme tedy finálně uzavírat účetnictví 2020 na FSV UK,
RUK pak uzavírá účetnictví 26. 2. 2020.
2. Od 1. 3. 2020 nastupuje nová interní právnička, která posílí právní referát v rámci SDKT.
Právní referát bude sídlit v kanceláři po proděkanech, kteří budou mít k dispozici kancelář ve
Voršilské (jeden provizorní stůl budou mít proděkani případně k dispozici v kanceláři
právního referátu).
Mgr. Magda Pečená, Ph.D. – předsedkyně AS FSV UK
1. Dne 2. 2. 2021 proběhlo ustavující zasedání senátu v novém složení, bylo zvoleno
předsednictvo a navoleni členové Ekonomické, Legislativní, Studijní a Sociální komise AS
FSV UK. O ustavení jiných komisí nebylo rozhodnuto, budou ustaveny operativně, jakmile
bude konkrétní poptávka. Ekonomická a Legislativní komise jsou zatím čtyřčlenné.
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3.

4.
5.
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7.
8.

Senát zároveň schválil Usnesení AS FSV UK k záměru uzavřít dodatek č. 3 ke smlouvě o
dílo na vyhotovení projektové dokumentace a provedení stavby na realizaci projektu
„Rekonstrukce a přístavba areálu UK Jinonice“, a to ve znění, které bylo předloženo v
řádném termínu před konáním zasedání senátu.
Dne 10. 2. 2021 se sešla Sociální komise a zvolila si svého předsedu a místopředsedu;
následně si vymezila stávající témata k řešení/diskusi a konkrétněji diskutovala instituci
studentného ombudsmana. Komise plánuje setkání s řediteli jednotlivých institutů a
následně diskusi s vedením fakulty. Průběžným cílem je přednést konturu konkrétního
návrhu na příštím zasedání senátu.
Dne 11. 2. 2021 se sešla Studijní komise, zvolila si svého předsedu a místopředsedy. Věcně
pak diskutovala téma prospěchových a sociálních stipendií (stipendií zvláštního zřetele
hodných), souhlasí se záměrem rozpočtovat pro rok 2021 sociální stipendia ve stejné výši
jako v roce 2020 a dále ve svém usnesení doporučila plénu AS FSV UK vyjádřit souhlas se
záměrem vydat novelizované opatření děkanky – Organizace doktorského studia na FSV UK
(novelizace OD 31/2019). Studijní komise se sejde znovu 26. 2. 2021.
Dnes 15. 2. se schází Legislativní komise AS FSV UK a 25. 2. se sejde Ekonomická komise
AS FSV UK.
Obdrželi jsme aktualizovaný Strategický záměr FSV UK na 2021–2025, který byl obratem
zaslán komisím k projednání.
Oslovili jsme zástupce FSV UK v AS UK a požádali je, aby na plénu senátu FSV UK vždy
krátce poreferovali o dění v univerzitním senátu. Zástupci v AS UK přislíbili pravidelný
krátký příspěvek.
Další řádné zasedání pléna AS FSV UK je plánováno na 2. 3. 2021 od 15:00 hod.
Děkanka sdělila, že by se ráda s proděkanem pro studijní záležitosti zúčastnila jednání
sociální komise k dokumentu k ustanovení studentského ombudsmana.

RŮZNÉ:
1. Informace z IMS FSV UK od ředitele Nigrina – po dobu dlouhodobého pobytu doc. Konráda
v zahraničí (od 1. února 2021 do 31. ledna 2022) byla výkonem funkce garanta programu
Německá středoevropská studia pověřena dr. Alena Zelená. Doc. Konrád bude i nadále
působit jako garant a předseda oborové rady doktorského studijního programu moderní
dějiny (ANT).

Zapsala: Klára Novosadová
Vidi: Alice N. Tejkalová

Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd / Smetanovo nábřeží 6, 110 01 Praha 1
dekanka@fsv.cuni.cz, tel: 222 112 236

www.fsv.cuni.cz

