Zápis č. 6
z jednání kolegia děkanky ze dne 18. 3. 2019
Přítomni: P. Bednařík, O. Blažek, Z. Kasáková, L. Krištoufek, V. Moravec, J. Remr, A. N. Tejkalová
Omluveni: T. Karásek, J. Kučera, M. Krausz Hladká, J. A. Víšek, N. Švarcová
Sdělení děkanky:
1. V nadcházejících týdnech se postupně začne vracet do práce proděkanka Švarcová, v
komplikovanějších záležitostech ji nadále zastupuje proděkan Bednařík.
2. Na konci dubna proběhne kurz mediálních prezentačních dovedností pro AP a VP pracovníky,
OVV rozešle pozvánku.
Sdělení členů kolegia děkanky:
JUDr. PhDr. Tomáš Karásek, Ph.D. - proděkan pro rozvoj (zprostředkovala ANT)
1. OP VVV Jinonice: Proběhlo vypořádání připomínek investičního odboru MŠMT, smlouva s GDS a
související části zadávací dokumentace připraveny k opětovnému schválení. Harmonogram
zatím stále počítá s vyhlášením veřejné zakázky na generálního dodavatele stavby do konce
března. Poděkování za vypořádání připomínek Ing. Kindermannovi.
2. OP VVV, výzva 015: V pondělí 11. 3. 2019 proběhla schůzka proděkanů pro koncepci a kvalitu
studia, pro studijní záležitosti a pro rozvoj s Mgr. Kraisinger Karramovou k úpravě
monitorovacích indikátorů na základě změny akreditačních pravidel. Byly dohodnuty
parametry úpravy, která budou zapracovány do žádosti o změnu.
doc. PhDr. Ladislav Krištoufek, Ph.D. - proděkan pro studijní záležitosti
1. Hodnocení kurzů za ZS 2018/2019:
a) návratnost mírně vzrostla na 31 % (oproti 30 % v ZS 2017/2018),
b) nejvyšší návratnost na CJP (38 %) a IES (37), nejnižší pak IKSŽ (25) a IMS (31),
c) Zlaté kurzy budou předány za dubnovém AS FSV UK,
d) možnost komentářů ze strany vyučujících využívána spíše sporadicky.
2. Harmonogram ak. roku 2019/2020 - k projednání, následnému předložení na dubnové
zasedání AS FSV UK. Děkanka žádá, aby si podle něj proděkani a členové kolegia děkanky
dopředu zaznamenali termíny promocí.
3. OD upravující OD 20/2018:
a) Zvýšení rozmezí stipendií za vynikající studijní výsledky z 15.000-23.000 na 24.00036.000.
b) Upřesnění postupu žádosti o prospěchové stipendium v případě, že student přišel z jiné
fakulty či VŠ, což je umožněno dle Pravidel pro přiznávání stipendií Čl. 2, odst. 6, ale
dosud nebyl ukotven postup.
c) Upřesnění postupu žádostí a vyřizování v případě sportovních stipendií a reprezentaci na
akademických soutěžích.
4. Rozpočet Stipendijního fondu pro rok 2019:
a) Tvorba za rok 2018 o téměř 2 mil. Kč vyšší, než bylo plánováno.
b) Čerpání za rok 2018 o cca 2 mil. Kč nižší, než bylo očekáváno.
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c) Plán na rok 2019:
i. Nedočerpané položky z minulého roku nechat na stejné úrovni s výjimkou stipendií v
případech zvláštního zřetele hodných, která se minulý rok teprve zabíhala, navíc nebyla
jasná pravidla (nyní v navrhovaném OD, viz bod 3.). K zamyšlení, zda stipendiím za
reprezentaci univerzity/fakulty také nedat jasnější pravidla (konkrétně stipendia v dikci
PR).
ii. Zvýšení stipendií za vynikající studijní výsledky (prospěchová stipendia) v logice
navrhovaného OD, viz bod 3.
iii. Očekávaná tvorba fondu nastavena konzervativně dle roku 2018 bez započítání zpětně
vymožených poplatků.
iv. V roce 2019 nebudou ze Stipendijního fondu dofinancovávána stipendia anglických
doktorských studijních programů.
v. Plánovaný zůstatek („rezerva”) na konci 2019 je na úrovni celkových stipendií za
vynikající studijní výsledky.
5. Výběrové řízení na správce SISu.
6. OD 13/2018 a OD 22/2017 - finanční toky za výuku mezi instituty FSV UK - bude projednáno na
dalším zasedání KD.
PhDr. Petr Bednařík, Ph.D. - proděkan pro koncepci a kvalitu studia
1. V pondělí 11. března 2019 proběhla na rektorátu schůzka zástupců FF, FSV, PedF a FHS s
pracovníky rektorátu ohledně přijímacích zkoušek do integrovaných studijních programů
doktorského studia. Na schůzce byly řešeny konkrétní otázky, které se týkají letošních
přijímacích zkoušek i záležitostí příštích let. Přijímací řízení bude součástí připravovaného
Opatření rektora o integrovaných studijních programech. Zároveň musí být ale i součástí smluv,
které spolu budou mít fakulty podepsané kvůli realizaci doktorského studia.
2. Pracovníci IMS FSV UK a IKSŽ FSV UK dokončují přípravu akreditačních spisů pro 2. vlnu
akreditací, které budou fakultní AS a VR projednávat v dubnu 2019. Do dnešního dne nemá
proděkan Bednařík zpětnou odezvu od předsedy studijní komise FSV UK.
3. Skončila příprava informační brožury pro uchazeče o studium Univerzity 3. věku s nabídkou
kurzů na akademický rok 2019/2020.
PhDr. Zuzana Kasáková, Ph.D. - proděkanka pro zahraniční styky
1. V úterý 12. 3. 2019 proběhla schůzka se zástupci KaM za účasti členky kolegia děkanky pro
cizojazyčné programy M. Krausz Hladké ohledně ubytování zahraničních studentů. Domluven
způsob spolupráce s OZS.
2. Probíhají nominace studentů na studijní výjezdy v rámci programu Erasmus+.
3. Zveřejněny výsledky podpory aktivit v rámci Strategických partnerství UK. Jednotliví žadatelé z
FSV UK byli informováni.
4. RUK zaslal informaci o výši finančních prostředků k rozdělení na internacionalizační aktivity na
FSV UK.
5. Ve středu 20. 3. 2019 proběhne setkání Rady Fondu mobility FSV UK.
Mgr. Jiří Remr, Ph.D. - člen kolegia děkanky pro e-learning a nové vzdělávací platformy
1. Uzavřena smlouva s kolegyní na pozici instruktorky výuky.
2. Byla odeslána Zprávu o realizaci KA3 a KA7 projektu 015.
3. Na RUK proběhne v květnu setkání k e-learningu.
Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd / Smetanovo nábřeží 6, 110 01 Praha 1
dekan@fsv.cuni.cz, tel: 222 112 236

www.fsv.cuni.cz

Ing. Ondřej Blažek - tajemník fakulty
1. Informace o plánovaných a probíhajících schůzkách s řediteli institutů FSV UK.
2. Tento týden budou probíhat hodnotící pohovory s vedoucími oddělení.
3. Zítra se zúčastní zasedání Ekonomické komise AS FSV UK.
PhDr. Václav Moravec, Ph.D., Ph.D. - předseda AS FSV UK (zprostředkovala ANT)
1. Legislativní komise AS FSV UK prodiskutovala na svém zasedání dne 11. března 2019
předložený návrh Plánu realizace strategického záměru v roce 2019. „LK AS FSV UK nemá k
danému návrhu žádné konkrétní připomínky legislativního charakteru, nicméně zdůrazňuje, že
určité zmíněné priority mohou mít legislativní důsledky pro vnitřní předpisy fakulty, a vyzývá
proto budoucí předkladatele konkrétních podkladových materiálů týkajících se realizace
strategického záměru o důsledná vyjádření o vztahu návrhu k vnitřním předpisům fakulty,
pokud se jich týká,” uvádí usnesení komise.
2. Komise pro rozvoj AS FSV UK prodiskutovala na svém zasedání dne 13. března 2019
předložený návrh Plánu realizace strategického záměru v roce 2019. Komise doporučuje
zapracování elektronických voleb do strategického záměru jako jednu z priorit (viz připomínku
nového předsedy komise Martina Bláhy v senátorům nasdíleném dokumentu).
RŮZNÉ:
1. Přehled udělených cen studentům a absolventům UK za rok 2018 (ANT).
Zapsala: Klára Novosadová
Vidi: Alice N. Tejkalová
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