Zápis č. 7
z jednání kolegia děkanky ze dne 19. 3. 2018
Přítomni: P. Bednařík, D. Emler, T. Gec, T. Karásek, Z. Kasáková, M. Krausz Hladká, L. Krištoufek, J.
Kučera, J. Remr, A. Tejkalová, J. A. Víšek
Hosté: L. Rovná, T. Nigrin
Omluveni: N. Švarcová
Sdělení děkanky:
1. Informace o Dnech UK v Kanadě (společně s proděkankou Kasákovou).
2. Koordinace přípravy plnění Plánu strategického záměru pro rok 2018 (vizte přílohy
Základní principy + Kostra plnění plánu) - do 9. 4. 2018 připravit návrh.
3. Byly rozeslány propagační materiály pro uchazeče ředitelkám a ředitelům gymnázií v ČR.
4. Proběhla schůzka s rozvojovou komisí a studentskými spolky.
5. Proběhla schůzka s grafikem ohledně redesignu letáků a brožur - většina materiálů bude
při aktualizacích zjednodušena (méně textu, odkazy na web, oživení), cizojazyčné
programy už nebudou mít jednotlivé letáky podle institutů, ale jeden společný
leták/brožurku.
6. V rámci Rektorského sportovního dne se 16. 5. 2018 opět uskuteční cyklojízda FSV UK.
Akci organizuje OVV ve spolupráci se studenty - studenti ze spolku Miroslava budou
zajišťovat soutěže po cestě, které ale nejsou pro účastníky povinné.
7. Druhou partnerskou školou v rámci projektu Společenské vědy studentům bude
Gymnázium Čelákovice.
Sdělení členů kolegia děkanky:
prof. PhDr. Jaroslav Kučera, CSc. - proděkan pro vědu a výzkum, statutární zástupce děkanky
1. Progres: rozdělení prostředků a návrh na užití režie.
2. Podpora publikační činnosti na FSV UK (jednání vedení s Ediční komisí FSV).
3. Hodnocení vědy (dopis ředitelům ze 14. 3. 2018, bod na jednání rozšířeného kolegia 16. 4.
2018).
4. GAUK - výsledky 15. kola. Za FSV UK podáno celkem 90 projektů, přijato 38 (v obou ukazatelích
mírný pokles oproti minulým letům), přijaté podle institutů: IES: 9, IKSŽ: 4, IMS: 5, IPS: 6, ISS 5,
CERGE 9.
5. Dotace na SVV 2018 schválena na rok 2018 u všech projektů na FSV UK v požadované výši
(vyčíslení viz zápis z Grantové rady UK, URL: https://www.cuni.cz/UK-3646-version1gruk20180215svv.pdf).
6. Probíhá sběr podkladů pro Výroční zprávu UK.
7. Vyhlášena vnitrouniverzitní soutěž vysoce kvalitních monografií (opatření rektora 11/2017) letos se hodnotí publikace s vročením 2016, počet nominací za FSV - 3 české, 6 cizojazyčných,
nominace vybírá Ediční komise, termín zaslání nominací na RUK: 9. dubna 2018.
8. 10. dubna od 15 hodin se koná kulatý stůl k jubilejnímu výročí Grantové agentury UK (Modrá
posluchárna v budově Karolína UK).
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JUDr. PhDr. Tomáš Karásek, Ph.D. - proděkan pro rozvoj
1. Informace o postupu získávání stavebního povolení jako podkladu pro dotaci z OP VVV ve výzvě
016 (získávání vyjádření dotčených orgánů, výhled do konce měsíce).
2. Dne 13. 3. 2018 proběhla informační schůzka se studenty k jinonickému projektu.
3. Webové stránky pro projekty UNCE - vytvoření stránek fakultou, bude dojednáno s vedoucím
IT.
doc. PhDr. Ladislav Krištoufek, Ph.D. - proděkan pro studijní záležitosti
1. Změna opatření děkana č. 18/2017 - synchronizace s OR 72/2017, změna se týká odložení
zveřejnění závěrečných prací.
2. Opatření děkanky - Užívání klasifikace A-F na FSV UK - opatření posláno ředitelům institutů FSV
UK k připomínkám, ve zpětné vazbě byl pouze důraz na to, aby bylo opatření účinné až od ZS
2018/2019.
3. Harmonogram ak. roku 2018/2019. Důležité novinky:
a) Posunutý termín pro splnění studijních povinností pro zářijové státnice.
b) Nové promoce v listopadu (pro zářijové absolventy).
c) Prodloužené zkouškové období po ZS zrušeno a po LS (tedy v září) zkráceno na jeden týden.
d) Synchronizace období pro jednotlivé typy státních zkoušek.
e) Připomínky:
Zjistit, zda lze posunout zápisy předmětů (čas a/nebo datum), aby nekolidovaly s PF a FF.
PhDr. Petr Bednařík, Ph.D. - proděkan pro koncepci a kvalitu studia
1. Akademický senát FSV UK 6. března 2018 vyjádřil kladné stanovisko k 15 návrhům akreditací
studijních programů.
2. Dne 8. března proběhlo jednání u prorektorky Wildové mezi zástupci FSV UK a FHS UK o
akreditaci studijního programu sociální antropologie a mezi zástupci FSV UK a FF UK o
mezifakultním doktorském studiu politologie.
3. Vědecká rada FSV UK dne 14. března 2018 schválila 19 návrhů akreditací studijních programů,
které budou nyní předány na RUK.
4. Za fakultu byly na rektorát odevzdány podklady pro přípravu stanoviska UK, které bude zasláno
Národnímu akreditačnímu úřadu ohledně institucionální akreditace doktorského studia v OV
Mediální a komunikační studia a v OV Sociologie.
PhDr. Zuzana Kasáková, Ph.D. - proděkanka pro zahraniční styky
1. V pondělí 19. 3. 2018 setkání s Martinou Möllering, děkankou Faculty of Arts, Macquarie
University v Karolinu.
2. Ve středu 21. 3. 2018 proběhne výběrové řízení na studentské výjezdy v rámci programu
Erasmus+ na úrovni OZS. OZS obdrželo výsledky o výsledcích výběrového řízení na institutech.
3. Ve čtvrtek 22. 3. 2018 zasedne Rada Fondu mobility na fakultní úrovni.
4. Komunikace s panem Senderákem ohledně kreditové mobility.
PhDr. Malvína Krausz Hladká, Ph.D. - členka kolegia děkanky pro mezinárodní a cizojazyčné
studijní programy
1. Proběhla schůzka s prorektorkou Králičkovou a zaměstnanci RUK; témata: problematické body
agendy CJSP - nostrifikace, odvolávání, Study in Prague, navázání užší spolupráce, možnost
setkání p. prorektorky s garanty a koordinátory našich cizojazyčných programů atd.
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2. Přerozděleny kompetence mezi studijním odd. a OZS v agendě promocí studentů CJSP;
zastupitelnost zavedena.
3. Přijaty připomínky a komentáře garantů a koordinátorů CJSP k aktualizaci vyhlášky 23/2018.
4. Slevy školního po přijímacím řízeni BEF, MEF, MAIN.
Mgr. Jiří Remr, Ph.D. - člen kolegia děkanky pro e-learning a nové vzdělávací platformy
1. Zpráva o realizaci projektu ve spolupráci s paní Karramovou (výzva 015 OP VVV).
2. Schůzka s ředitelkou Ústřední knihovny UK - průzkum zájmu o školení v oblasti e-learningu ze
strany ÚKUK ze strany fakult.
Mgr. Tomáš Gec - tajemník fakulty
1. Kulatý stůl Ekonomické komise AS UK k novým principům rozpočtu UK pro rok 2019 proběhne
v úterý, 27. března 2018, od 16 hodin v Malé aule Karolina. Zúčastní se ho ANT a TG.
2. Rozpis rozpočtu na rok 2018 zatím z RUK nebyl zaslán (HMG navazujících kroků na FSV UK).
3. Nastoupila nová vedoucí personálního referátu Bc. Angelika Hájková.
4. Zprovozněna technika na Malém náměstí; uzavřen dodatek s firmou Vodafone na služební
mobily (telefony na Malém náměstí).
5. Probíhá revize starších opatřeni děkana.
6. V rámci GDPR bude institutům FSV UK zaslána informace k doplnění tabulky do 31. 3. 2018 (za
osobní součinnosti D. Maye).
7. Zvýšení kvality vzdělávání na UK a jeho relevance pro potřeby trhu práce (reg. č.
CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_015/0002362) - Ústřední knihovna UK v tomto projektu dostala úkol
dalšího rozvoje nástrojů e-learningu a zaslala dotazník.
PhDr. David Emler, Ph.D. - předseda AS FSV UK
1. Příští týden je termín pro podávání podkladů na AS FSV UK.
Různé:
1. Komise pro přidělování startovacích bytů zveřejnila podrobnosti o přidělování startovacích
bytů na Univerzitě Karlově. Nabídka je určené pro mladé akademické a vědecké pracovníky,
termín pro zasílání žádosti k rukám děkanky FSV UK je pondělí 23. dubna 2018 - informace byla
zveřejněna na webových stránkách fakulty, v newsletteru FSV UK a zaslána na instituty FSV UK.
2. Tajemník fakulty: Příprava dopisu rektorovi UK k úpravě Statutu UK - vytvoření fakultních
insignií.
Hosté:
doc. PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D. - předseda AS FSV UK
1. Poděkoval za aktuální včasné reakce FSV UK ke všem dopisům a podnětům zasílaným na
fakultu z RUK.
2. V rámci internacionalizace doporučuje, aby se fakulta více zapojila do podpory statutu
hostujících profesorů.
3. Doporučil informovat oborové rady k hodnocení doktorského studia.
4. Novou členku kolegia rektora pro doktorské studium je doc. RNDr. Markéta Lopatková, Ph.D.
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prof. PhDr. Lenka Rovná, CSc. - prorektorka pro evropskou problematiku
1. Pan rektor pověřil členy kolegia rektora jako styčné důstojníky pro jednotlivé fakulty, pro
FSV UK byla pověřena prorektorka prof. Rovná.
2. Děkanka informovala o nastavení komunikace FSV UK a RUK, proděkanka Kasáková navrhla
sjednocení hodnocení A - F v rámci celé UK. Dr. Krausz Hladká požádala, zda by mohlo být
projednána administrace (ulehčení) vízové politiky pro studenty.

Zapsala: Klára Novosadová
Vidi: Alice N. Tejkalová
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