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Zápis č. 7 
z jednání kolegia děkanky ze dne 1. 4.  2019 

  
Přítomni: P. Bednařík, O. Blažek, Z. Kasáková, M. Krausz Hladká, L. Krištoufek, V. Moravec, J. Remr, 
N. Švarcová, A. N. Tejkalová 
Omluveni:  T. Karásek, J. Kučera, J. A. Víšek 
 
Sdělení děkanky: 
1. Předložila OD Vymezení působností a pravomocí proděkanů. Novým členem KD pro Jinonice 

bude od 1. 5. 2019 ing. Kindermann, zítra o tom informuje senát. Podklad OD bude zaslán k 
revizi dr. Pavlové. 

2. Úspěchy našich oborů v QS World Universities Ranking by Subject 2019. 
3. Úspěchy v žádostech o Masaryk-Fulbrightovo stipendium - doc. Láb (IKSŽ), dr. Smetana (IPS). 
4. Zprostředkovala informaci za oddělení vědy: projekt Primus s podporou fakulty - navrhovatel 

dr. Střítecký (IPS), název projektu Na hranicích lidského poznání: příležitosti pro integraci 
umělé inteligence a sociální vědy - návrh projektu je v příloze. Termín pro podání projektu je 16. 
4. 2019 - kolegium děkanky odsouhlasilo podání projektu. 

5. Informovala, že jí a řediteli jednoho z institutů FSV UK byl poštou zaslán anonymní podnět s 
podezřením na autoplagiátorství v některých publikacích jednoho ze zaměstnanců. Podnět 
prověřuje ředitel institutu v koordinaci s proděkanem pro vědu a výzkum. Od nástupu nového 
vedení je to čtvrtá záležitost takového charakteru, kterou FSV UK řeší. V loňském roce vedení 
IPS vzneslo podezření z plagiátorství vůči post-docovi tamního institutu dr. Mihálikovi, vedení 
fakulty ho považovalo za závažné pochybení a informovalo o něm trnavskou univerzitu, na 
které dr. Mihálik působí, ta se však za svého zaměstnance postavila. Na vlastní žádost zastavil 
své habilitační řízení dr. Švelch z IKSŽ poté, co se při revizi probíhajících habilitačních řízení 
ukázalo, že jeho habilitační práce je částečným autoplagiátem jeho práce disertační. A dosud 
posledním případem je starší autoplagiátorství kapitoly v knize dr. Reifové z IKSŽ, situace byla 
vyřešena ředitelem Končelíkem. 

 
Sdělení členů kolegia děkanky: 
JUDr. PhDr. Tomáš Karásek, Ph.D. - proděkan pro rozvoj (zprostředkovala ANT) 
1. Získán celouniverzitní projekt OP VVV 070 “Mobilita pracovníků UK MSCA-IF II”. V jeho rámci 

působí na FSV UK od 12. 3. 2019 dr. Alessandro Testa na ISS FSV UK (na 24 měsíců) a od 1. 9. 
2019 by měla na IMS FSV UK působit dr. Dzeneta Karabegovič (také na 24 měsíců). 

2. OP VVV Jinonice: Individuálním dopisem byli osloveni spoluvlastníci SVJ U Kříže 609 (garáže), 
připraven dopis k oslovení spoluvlastníků SVJ 611 (výdejna jídel). Byla připravena podrobnější 
dokumentace vnějšího mobiliáře v nové podobě jinonického areálu. Probíhají jednání s odbory 
městské části Praha 5 (doprava, životní prostředí), která by měla umožnit vydání kladného 
stanoviska k záměru pronájmu pozemku pro náhradní parkování během rekonstrukce a 
dostavby areálu.  

 
doc. PhDr. Ladislav Krištoufek, Ph.D. - proděkan pro studijní záležitosti 
1. Body předkládané na dubnový AS FSV UK byly projednány a doporučeny studijní komisí AS FSV 

UK. 
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2. Podmínky přijímacího řízení v procesu (ke komentářům u garantů programů), budou 
projednány na červnovém AS FSV UK. 

3. Poplatek za nostrifikace v rámci přijímacího řízení - minulý rok bylo dohodnuto, že od tohoto 
roku již nebudeme vybírat, dr. Malvína Krausz Hladká připraví v koordinaci s vedoucí OZS 
opatření děkanky.  

4. Jmenovací dekrety ke státnicovým komisím - nutná revize a koordinace mezi OV a SO. 
5. Výjimka pro odevzdávání závěrečných prací pro EPS program - připraven pokyn. 
6. Disciplinární řád - vzhledem k přechodu administrativy okolo disciplinárního řízení pod SO 

(ještě není zaneseno do OD 12/2018 Organizační řád) bude třeba toto zahrnout do 
Disciplinárního řádu, čímž se zároveň otevírá možnost do DŘ něco přidat, pokud je třeba, např. 
jak postupovat při podvodném jednání během zkoušek. Návrhy připraví studijní oddělení a 
následně prodiskutuje s proděkanem pro studium a předsedou disciplinární komise. 

7. UK - FSV - CERGE: Další schůzka proběhla 27. 3. 2019 na RUK, svolána prorektorkou 
Králíčkovou, za CERGE ředitel Slobodyan a paní Lebdušková, za FSV UK byl přítomen LK. 
Jednání budou pokračovat 24. 4. 2019, důležitým krokem bude příprava a podepsání smlouvy 
ohledně fungování CERGE studijním programů (nav. Mgr.) v rámci FSV UK. Prvotní aktivita by 
měla být na straně CERGE. Detaily ohledně procesu smlouvy během kolegia. 

 
PhDr. Petr Bednařík, Ph.D. - proděkan pro koncepci a kvalitu studia 
1. Dokončené akreditační spisy Balkánská, eurasijská a středevropská studia; History and Media 

Studies; Media and Area Studies; Social Sciences a Strategická komunikace byly předloženy k 
projednání Akademickému senátu a Vědecké radě FSV UK. Studijní komise AS na svém zasedání 
dne 25. 3. 2019 po rozpravě se sestavovateli spisů doporučila u všech akreditací vyjádření 
kladného stanoviska.             

2. Proběhla příprava doplnění údajů do akreditační aplikace v SISu u akreditací schválených v 1. 
vlně. Údaje budou zaslány na rektorát UK.   

 
PhDr. Zuzana Kasáková, Ph.D. - proděkanka pro zahraniční styky 
1.   V pondělí 1. 4. 2019 proběhne strategická schůzka OZS. 
2.  Informování o personální situaci na OZS. 
3.   Proběhly nominace studentů na pobyty v rámci programu Erasmus. 
4.   Výsledky fakultního kola Fondu mobility předány na RUK. 
5.   Ve středu 3. 4. 2019 proběhne přijetí zahraničních partnerů v rámci Staff Training na OZS FSV 

UK. 
6. Pan rektor UK jmenoval členy Rady Herzl Center of Israel Studies a společně s děkankou FSV UK 

spolujmenoval předsedkyni Rady s účinností od 1. dubna 2019, děkanka poděkovala za 
přípravu. 

  
PhDr. Natálie Švarcová, Ph.D. - proděkanka pro doktorské studium a další formy vzdělávání 
1. Novelizace OD k organizaci doktorského studia, v souvislosti s elektronizací státních zkoušek, 

bude odesláno předsedům oborových rad.  
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PhDr. Malvína Krausz Hladká, Ph.D. - členka kolegia děkanky pro mezinárodní a cizojazyčné 
studijní programy 
1. Odpověď na dopis z RUK ohledně Buddy programu. 
2. Update ohledně fungování platební brány, přijímacího řízení, personálních změnách. 
3. Účast na veletrzích, propagace všech CJSP - Londýn (březen 2019) a Kyjev (duben 2019). 
4. Na strategické schůzce OZS proběhne příprava analýzy agendy jednotlivých zaměstnanců ve 

formě harmonogramu roku s vytipováním problematických míst + debata nad Strategií 
internacionalizace UK 2018-2021. 

5. Harmonogram přijímacího řízení - připraven koncept podmínek (i pro nově akreditované 
programy) k rozeslání garantům CJPS k připomínkám; stanovisko k podnětu Studijní komise AS 
FSV UK.  

6. Řešení poplatku za platbu přes platební bránu (0,75 %) - stanovisko EO: až po přijetí prvních 
plateb bude možná identifikace k jednotlivým platbám a zda bude možné ho účtovat na 
jednotlivá střediska.  

 
Mgr. Jiří Remr, Ph.D. - člen kolegia děkanky pro e-learning a nové vzdělávací platformy 
1. Připravuje plán kurzu na Moodle a konferenci, která by měla proběhnout v září 2019.  
 
Ing. Ondřej Blažek - tajemník fakulty 
1. Proběhly schůzky s řediteli institutů FSV UK za účelem stanovení priorit a nastavení spolupráce 

- syntéza poznámek bude připravena. 
2. EO udělalo na základě podnětu IES FSV UK zprostředkovaného proděkanem Krištoufkem 

kontrolu plnění dle OD 13/2018 o finančních tocích mezi jednotlivými studijními programy a 
pracovišti za výuku realizovanou na FSV UK - bylo zjištěno, že v 2018 neproběhlo plnění dle 
písmene D) - Interní platby mezi pracovišti FSV UK za výuku v cizím jazyce realizovanou pro 
studijní programy vyučované v cizím jazyce - náprava v jednání. 

3. V příštím týdnu začnou intenzivní práce na rozpočtu 2019. 
4. Reorganizace IT - vytvoření tří referátů oddělení, příprava „master planu” 2019 včetně upgradu 

infrastruktury. 
5. Na kolegium 13. 4. 2019 předloží návrh nového Organizačního řádu děkanátu. 

PhDr. Václav Moravec, Ph.D., Ph.D. - předseda AS FSV UK 
1. Předsednictvo AS FSV UK projednalo na svém zasedání dne 25. 3. 2019 problematiku termínů 

zasedání senátních komisí a zasílání podkladů. Stalo se tak na základě podnětu kolegia děkanky 
ze dne 11. 3. 2019. Předsednictvo AS FSV UK přijalo v této věci následující usnesení: 
„Předsednictvo AS FSV UK žádá vedení pracovních komisí AS FSV UK, aby včas koordinovala 
termíny zasedání se členy vedení fakulty”. Detailněji o něm bude informován senát jako celek na 
dubnovém plénu. 

2. Předsednictvo AS FSV UK pověřilo na svém zasedání dne 25. 3. 2019 předsedu senátu, aby na 
jednání kolegia děkanky předložil Návrh na sladění jazykových požadavků v podmínkách 
přijímacího řízení v anglických programech na FSV UK (dále jen „návrh“). Studijní komise AS FSV 
UK přijala na svém zasedání dne 25. 3. 2019 k této problematice usnesení č. 9: „Studijní komise 
považuje za důležité, aby cizojazyčné programy na FSV UK měly jazykové vstupní požadavky v 
podmínkách přijímacího řízení”. Podle předkladatele návrhu, člena studijní komise Michala  
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Červinky by přísnější jednotné jazykové požadavky měly být již součástí podmínek přijímacího 
řízení, které bude AS FSV UK schvalovat v následujících měsících. Předsednictvo AS FSV UK by 
rádo požádalo o stanovisko příslušné členky/členy kolegia děkanky, zda se s takovým 
postupem počítá či nikoliv. Děkanka pověřuje dr. Malvínu Krausz Hladkou a doc. Krištoufka k 
přípravě nastavení minimálních standardů a k diskuzi s garanty. 

3. Dne 25. 3. 2019 se poprvé sešla komise pro vnější vztahy AS FSV UK. Z jejího jednání vyplynulo, 
že by se první setkání AS FSV UK a akademické obce mohlo uskutečnit v rámci projektu „Den 
FSV UK“, který se koná 25. 5. 2019 v Hostivaři (projednat časový harmonogram s vedením FSV 
UK a s organizátory, zda-li bude prostor pro senátory na debatu se studenty). Další setkání AS 
FSV UK plánují členové komise na podzim během Pětiboje FSV - děkanka již odsouhlasila 
harmonogram projektu, nutné domluvit s organizátorem Nickem Ojo Omorodionem. 

4. Poděkování oddělení vnějších vztahů FSV UK a administrátorce AS FSV UK Kateřině Vovsové za 
významné vylepšení webových stránek (např. umístění fotografií senátorek a senátorů, vznik 
anglické verze stránek atd.).    

  
Různé:  
1. Program výjezdního zasedání KD (KN, ANT) 
 
 
Zapsala: Klára Novosadová 
Vidi:  Alice N. Tejkalová 

 


