Zápis č. 6
z jednání kolegia děkanky ze dne 5. 3. 2018
Přítomni: P. Bednařík, D. Emler, T. Gec, T. Karásek, Z. Kasáková, M. Krausz Hladká, L. Krištoufek, J.
Kučera, J. Remr, A.Tejkalová
Omluveni: N. Švarcová, J. A. Víšek
Sdělení děkanky:
1. PR agenda:
a) Proběhla deinstalace výstavy k novým insigniím.
b) Účast na studentském mezinárodním veletrhu University Fairs v Tbilisi (Gruzie) reprezentace zahraničních programů.
c) Finalizace prvního videa z projektu Jsem z FSV UK - rozhovor s Martinem Škodou, bude
zveřejněn tento týden.
d) Schůzka ohledně dalšího směřování propagace cizojazyčných oborů (děkanka Tejkalová,
členka kolegia děkanky Krausz Hladká, vedoucí OZS Nina Bílovská, Barbora Pelantová,
Veronika Vichnarová) - návrh a odsouhlasení nových propagačních tištěných materiálů.
e) Úprava aplikace pro výrobu vizitek - nová grafická podoba, dvoujazyčná varianta,
přejmenování některých pracovišť a funkcí, aktualizace návodu na webových stránkách.
Nově budou financovány vizitky i doktorandům, do výše 100 ks platí za všechny
zaměstnance i doktorandy vizitky FSV a kontaktní osobou je asistentka tajemníka.
f) V rámci projektu UK k Juniorské univerzitě je připravována mobilní aplikace - hra pro
uchazeče - osloveny pro návrhy též instituty FSV UK a studentské spolky.
g) Ve spolupráci se studijním oddělením probíhá příprava brožury s nabídkou kurzů U3V na
ak. rok 2018/2019.
h) Dne 10. 3. 2018 bude opět na budově Hollar vyvěšena tibetská vlajka.
2. Přizvala vedoucího IT Mgr. Kettnera, aby se seznámil s vedením fakulty.
3. Kontrola plnění DZ - kolegium děkanky představí aktualizaci DZ na červnovém zasedání AS FSV
UK (první verze bude projednána na KD 9. 4. 2018).
Sdělení členů kolegia děkanky:
Prof. PhDr. Jaroslav Kučera, CSc. - proděkan pro vědu a výzkum, statutární zástupce děkanky
1. Předložil návrh opatření děkanky Mimořádné odměny za účast na řešení významných
mezinárodních vědeckých projektů.
2. Hodnocení vědy - informoval o průběhu schůzky proděkanů konané dne 27. 2. 2018 a o dalším
postupu, bude projednáno na rozšířeném kolegiu děkanky dne 16. 4. 2018.
3. Vyhlášen 3. ročník vnitrouniverzitní soutěže Primus. Termín pro podání návrhu na odd. vědy je
10. dubna 2018. Zásady soutěže Primus upravuje opatření rektora 5/2018 https://www.cuni.cz/UK-8843.html. Vedení souhlasí, aby byl zachován stávající postup
financování.
4. Informace o plnění Dlouhodobého záměru FSV UK v oblasti vědy - návrh nastavení ukládání
informací pro Výroční zprávu (vytvoření souhrnné tabulky).
JUDr. PhDr. Tomáš Karásek, Ph.D. - proděkan pro rozvoj
1. Informace o postupu získávání stavebního povolení pro dostavbu areálu v Jinonicích - vyjádření
dotčených orgánů, kontrolní den 28. 2. 2018
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2. Realizace projektu PRSP - informace z RUK o parametrech finančních toků v projektu
(projednána otázka univerzitní půjčky).
3. Administrativní zajištění realizace mobilitních projektů OP VVV ve výzvách 027 a 050 informace z koordinační schůzky RUK - administraci příjezdů zajistí personální referát ve
spolupráci s projektovým oddělením, výjezdy bude administrovat paní Karramová ve
spolupráci s poradenskou agenturou RUK.
4. Informace o plnění DZ 2016-2020 v oblasti prostorového zajištění činností fakulty a v oblasti IT.
Doc. PhDr. Ladislav Krištoufek, Ph.D. - proděkan pro studijní záležitosti
1. Stipendijní fond 2018 - představil návrh rozpočtu stipendijního fondu, oproti původnímu
plánu pro rok 2017 byla tvorba fondu výrazně vyšší (předp. 9 mil., skutečnost 12 mil.).
Rozpočet pro rok 2018 je nastaven konzervativně, tedy v podstatě na úrovni reálného čerpáni
roku 2017. Je třeba vyřešit položku stipendií anglických Ph.D. studentů.
2. Na březnovém AS FSV UK proběhne předání Zlatých kurzů, oproti minulému roku relativně
výrazný pokles návratnosti (z 37 % na 30 %). Rozdíly mezi instituty jsou, nicméně nejsou
extrémní.
3. Připravuje se Harmonogram pro 2018/2019, na instituty FSV UK bude zaslán k připomínkám,
(dny děkanského volna budou stanoveny 26. 10. 2018 + ve čtvrtek před Velkým pátkem 2019).
4. Byla doplněna účast proděkanů na březnových promocích.
5. Návrh změn stávajících opatření:
a) Změna opatření děkana o úpravě finančních toků mezi jednotlivými studijními programy a
pracovišti za výuku realizovanou na FSV UK: Změna KJP na CJP a vyřazení cizojazyčných
doktorandů, kteří si češtinu budou hradit.
b) Změna opatření děkana č. 28/2010 Studijní pobyty celoživotního vzdělávání na FSV UK v
rámci studijních programů v českém jazyce: převedení podmínek na stupnici A-F.
6. Informace o plnění DZ v oblasti studijní agendy.
PhDr. Petr Bednařík, Ph.D. - proděkan pro koncepci a kvalitu studia
1. Vědecká rada FSV UK dostala k projednání návrhy 20 akreditací. Jde o akreditace bakalářské,
magisterské i doktorské. VR FSV UK bude akreditace schvalovat na svém zasedání 14. března
2018. V případě schválení, budou akreditace administrativně připravovány k předání na
rektorát.
2. Akademický senát FSV UK bude na svém březnovém zasedání projednávat celkem 15
akreditací. V pátek 2. března se těmito akreditacemi zabývala studijní komise AS FSV UK.
3. V pondělí 26. února proběhlo na rektorátu jednání prorektorky Wildové se zástupci šesti fakult
kvůli překryvům studijních programů. Ohledně překryvů proběhne ještě samostatné jednání
FSV UK a FHS UK o studijním programu Sociální antropologie a jednání FSV UK a FF UK o
studijních programech z oblasti vzdělávání OV 20 Politické vědy.
4. Informace o plnění DZ v oblasti doktorského studia a akreditací.
PhDr. Zuzana Kasáková, Ph.D. - proděkanka pro zahraniční styky
1. Jednání v Paříži o prohloubení spolupráce s Sorbonne Université v rámci European University
Initiative. Zájem o spolupráci ze strany pařížského partnery velký. Domluveny oblasti
potenciálního výzkumu a dalších forem spolupráce.
2. Komunikace s RUK ohledně dnů UK v Kanadě a také dalších možností využívání prostředků na
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3.
4.
5.
6.
7.

8.
9.

internacionalizaci. Nabídka zaslána na instituty FSV UK a zveřejněna. Řešena rovněž otázka
způsobu platby za získání nostrifikace na UK.
Komunikace s instituty FSV UK ohledně setkání se zástupci Macquarie University 19. března
2018 na základě vybraných tematických oblastí spolupráce.
Příprava Dnů UK v Itálii. Komunikace s instituty FSV UK ohledně oblastí spolupráce nejen ve
vědě, ale i mobility.
Ve čtvrtek 1. 3. 2018 proběhlo setkání s pracovníky OZS, kde se řešily aktuální problémy a
budoucí aktivity OZS.
Ve čtvrtek 8. 3. 2018 proběhne výběrové řízení na studijní pobyt v USA pro studenty FSV UK.
Příprava výběrových řízení v rámci programu Erasmu. Došlo k navýšení kvót pro vyjíždějící
studenty FSV UK do zahraničí. Kvóty mezi instituty FSV UK a OZS rozděleny dle schváleného
mechanismu a zaslány institutům FSV UK. Pobyty ve Švýcarsku zůstávají stále mimo program
Erasmus+ a bylo u nich navýšeno stipendium.
Řešení termínu výběrového řízení na ředitele CESES s personálním oddělením a členy komise.
V rámci podané přihlášky Univerzity Karlovy do výzvy týkající se kreditové mobility v únoru
2018 byly zahrnuty všechny navržené projekty FSV UK. Příslušné instituty FSV UK a garanti byli
informováni, v případě zpětné vazby z RUK informovat instituty FSV UK.

PhDr. Malvína Krausz Hladká, Ph.D. - členka kolegia děkanky pro mezinárodní a cizojazyčné
studijní programy
1. Rozeslaný materiál k aktualizaci Opatření č. 23/2018 koordinátorům a garantům
cizojazyčných studijních programů.
2. Odeslané vyjádření rektorovi ohledně CJSP.
3. Schůzka s vedoucí a členy studijního oddělení ohledně prostupného přesouvání agendy na
členy OZS zodpovědné za CJSP.
4. Příprava materiálů rozdělení agendy mezi OZS a koordinátory všech programů (materiál je
připraven po mnohých schůzkách a jednáních; bude předán k připomínkám).
5. Schůzka s fakultní právničkou JUDr. Pavlovou ohledně přípravy smluv pro zahraniční
studenty.
Mgr. Jiří Remr, Ph.D. - člen kolegia děkanky pro e-learning a nové vzdělávací platformy
1. Informoval o přípravě nastavení nástrojů e-learningu (definice nástrojů a cílů, spolupráce
institutů FSV UK).
Mgr. Tomáš Gec - tajemník fakulty
1. Informace o plnění DZ v oblasti jeho rezortu.
PhDr. David Emler, Ph.D. - předseda AS FSV UK
1. Program zasedání AS FSV UK 6. 3. 2018 - předkládací zprávy ke všem materiálům, kolegium
žádá o zaslání šablony předkládací zprávy, zašle mu ji AS FSV UK.
2. Byla vyhlášena Jacques Derrida Prize 2018 - termín odevzdání kandidátek v rámci fakulty
do 14. 3. 2018.
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Různé:
1. Vyhlášeno nové kolo veřejných soutěží na podporu standardních, juniorských a bilaterálních
grantových projektů základního výzkumu Grantové agentury ČR s počátkem řešení od 1. ledna
2019. Fakultní termín pro podání připravovaných projektů na oddělení vědy je 3. dubna 2018.
Podrobné informace pro uchazeče budou zveřejněny po konání informačního semináře k
novému kolu soutěže 9. března na stránkách odd. vědy – Aktuální výzvy https://fsv.cuni.cz/veda-vyzkum/aktualni-vyzvy-veda-vyzkum.
Informace
rozeslány
v
newsletteru a na instituty FSV UK (prof. Kučera).
2. Progres: prostředky na rok 2018, návrh na rozdělení byl předložen AS FSV UK (prof. Kučera).
3. Progres: Odevzdána průběžná zpráva za rok 2017(prof. Kučera).
4. Za fakultu nominováni dva kandidáti do hodnotitelských panelů CELSA (dr. Koudelková, IKSŽ,
dr. V. Střítecký, IPS) (prof. Kučera).
5. Předfinancování PRSP - informace z odboru projektové podpory RUK (Mgr. Gec).
6. Informace o novém Opatření děkanky Organizační řád děkanátu FSV UK (Mgr. Gec).
7. GDPR - informace o dalším postupu po poradě na RUK ve čtvrtek 1. 3. 2018 (Mgr. Gec).

Zapsala: Klára Novosadová
Vidi: PhDr. Alice N. Tejkalová, Ph.D.
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