Zápis č. 8
z jednání kolegia děkanky
(výjezdní zasedání ve dnech 12. - 14. 4. 2019)
Přítomni: P. Bednařík, O. Blažek, T. Karásek, Z. Kasáková, M. Krausz Hladká, L. Krištoufek, J. Kučera,
V. Moravec, J. Remr, A. N. Tejkalová
Omluveni: N. Švarcová, J. A. Víšek
Sdělení děkanky:
1. PR agenda:
 V sobotu 13. 4. 2019 se uskutečnil Den celoživotního vzdělávání a Festival absolventů. FSV u
stánku představí nabídku U3V (referentky STO) a zároveň se zúčastní doprovodného
programu: mobilní TV studio RTL, workshop "Mezinárodní krize 2020" a karetní hra
projektu Stužák.
 Byly vytištěny nové brožury U3V, proběhne opět distribuce též do seniorských center v
Praze.
 Dokončení grafiky brožur IEPS v pěti jazykových mutacích (angličtina, ruština, španělština, 2
verze v čínštině).
 Účast FSV na veletrhu UK Education Fair, Kyjev, 12. - 13. 4. 2019.
 FSV UK se zapojila do projektu organizace Future Generation Europe, Mini Erasmus
http://futuregenerationeurope.eu/cs/minierasmuscz/ - programu zajištěného instituty a
několika studenty se na FSV účastnila skupina 21 studentů SŠ. Dobrá zpětná vazba,
pravděpodobné zapojení v dalším roce. PR děkuje institutům FSV UK za zapojení se do
projektu, zajištění účasti studentů ve výuce institutů.
 Ve dnech od 15. - 17. 4. 2019 budou v některých přednáškách studenti třetích ročníků
Gymnázia Evolution Sázavská, oddělení PR děkuje institutům FSV UK za součinnost.
Sdělení členů kolegia děkanky:
prof. PhDr. Jaroslav Kučera, CSc. - proděkan pro vědu a výzkum, statutární zástupce děkanky
1. Projekty Primus připravuje koncepční materiál ke kritériím pro přiznání finanční podpory ze
strany FSV UK.
2. Informace k Major Research Areas UK, soupis MRA za FSV UK bude zveřejněn na anglických
webových stránkách fakulty.
Proběhne schůzka proděkana pro vědu a výzkum a vedoucí oddělení vědy s projektovými
administrátory / manažery na institutech FSV UK, probíhá příprava manuálů k projektové
činnosti.
JUDr. PhDr. Tomáš Karásek, Ph.D. - proděkan pro rozvoj
1. OP VVV Jinonice: MŠMT registrovalo paralelní zdroj financování pro opravu vnějšího pláště
(projekt v programu ISPROFIN), čímž se otevřela cesta pro vyhlášení veřejné zakázky na
generálního dodavatele stavby (bude vyhlášena 15. 4. 2019). Poděkování Ing. Kurzové z odboru
výstavby UK za spolupráci.
Probíhá příprava VZ na projekt interiéru a exteriérového mobiliáře.
Vlastníci SVJ U Kříže 609 byli individuálně informováni o parametrech omezení vjezdu do
garáží (doba zamezení vjezdu byla zkrácena na 3 týdny) a byla jim nabídnuta kompenzace za
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omezení během výstavby.
Vlastníci SVJ U Kříže 611 byli individuálně informováni o podmínkách případného provozu
výdejny jídel v prostorech stávající studovny; na 25. 4. 2019 je naplánováno setkání s vlastníky
ve stávající jinonické výdejně.
doc. PhDr. Ladislav Krištoufek, Ph.D. - proděkan pro studijní záležitosti
1. AS FSV UK schválil Harmonogram ak. roku 2019/2020, OD ke stipendiím a plán tvorby a
čerpání Stipendijního fondu pro rok 2019.
2. Představil statistiku počtu přihlášek ke studiu. Celkový pokles cca o 8 %, velká heterogenita
mezi programy/specializacemi. Souvisí se změnou akreditací a programů a nemožností nově se
zapisovat do více specializací jednotlivých programů. U části programů a oborů (např. oba
programy IES, navazující magisterské programy) je ale patrný zřetelný nárůst počtu uchazečů.
PhDr. Petr Bednařík, Ph.D. - proděkan pro koncepci a kvalitu studia
1. Akademický senát FSV UK na svém zasedání 2. 4. 2019 vyjádřil kladné stanovisko k pěti
připraveným akreditacím: History and Area Studies; Social Sciences; Media and Area Studies;
Strategická komunikace; Balkánská, euroasijská a středoevropská studia. Všechny akreditace
schválila 10. 4. 2019 Vědecká rada FSV UK. Akreditační spisy nyní budou předány Odboru
kvality vzdělávací činnosti a akreditací RUK.
2. Informace ke školení na RUK k akreditacím.
PhDr. Zuzana Kasáková, Ph.D. - proděkanka pro zahraniční styky
1. Vyhlášeny výsledky v rámci programu POINT. Žadatelé z FSV UK informováni o výsledcích.
2. V pondělí 15. dubna 2019 proběhne výběrové řízení na pozici referenta na OZS.
3. Ukončen sběr projektů ze strany institutů FSV UK pro podporu v rámci programu
internacionalizace. Příští týden proběhne jejich výběr.
4. Další kolo koncepční schůzky OZS k internacionalizaci proběhne na konci dubna 2019.
5. V rámci univerzitní spolupráce v oblasti internacionalizace byla pověřena jako kontaktní osoba
za FSV UK v univerzitní Alianci 4EU+.
6. Z RUK pochvala Anetě Höschlové za zpracování Fondu mobility, vedení fakulty se k poděkování
připojuje.
7.
PhDr. Malvína Krausz Hladká, Ph.D. - členka kolegia děkanky pro mezinárodní a cizojazyčné
studijní programy
1. Sjednocení obecných podmínek znalostí AJ pro přijetí do placených cizojazyčných programů.
2. Proběhlo setkání zástupců zahraničních oddělení fakult UK s prorektorkou Králíčkovou
(nostrifikace, přijímací řízení, apod.).
3. Příprava podmínek přijímacího řízení, komentáře od garantů přijaty; deadline na zadání do SIS
je 20. 4. 2019.
4. Koncepční schůzka OZS přinesla detailní podněty k zlepšení; průběžně budou zpracovávány.
5. Schůzka s PR odd. ohledně nových způsobů propagace programů proběhne 25. 4. 2019.
Mgr. Jiří Remr, Ph.D. - člen kolegia děkanky pro e-learning a nové vzdělávací platformy
1. Příprava moodlových kurzů, které proběhnou na přelomu května a června 2019.
2. Příprava konference - předběžný termín je 26. září.
3. Setká se rektorátní platforma Paedagogium.
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Ing. Ondřej Blažek - tajemník fakulty
1. Vedoucí EO intenzivně pracuje na rozpočtu 2019, aby mohl být 16. 4. odeslán jako podklad pro
zasedání RKD 23. 4. 2019.
2. IT oddělení připravuje IT/IS Master plan, deadline je konec dubna, kde mj. rozpracuje úkoly z
Plánu realizace strategického záměru, abychom mohli řídit jejich plnění.
3. Diskutováno aktualizované znění OD Organizační řád děkanátu a organizační struktura.
4. Informoval, že se přihlásil do výběrové komise na nový EIS na RUK.
5. Informoval o dohodě s IPS FSV UK na řešení chyby, kdy v minulém roce nedošlo k vyrovnání dle
OD 13/2018 o finančních tocích mezi jednotlivými studijními programy a pracovišti za výuku
realizovanou na FSV UK, dle písmene d) Interní platby mezi pracovišti FSV UK za výuku v cizím
jazyce realizovanou pro studijní programy vyučované v cizím jazyce. Celkově nebylo převedeno
plnění od IPS FSV UK vůči ostatním institutům ve výši 1,2 milionu Kč. Chyba vznikla na
děkanátu i na IPS FSV UK, kdy na děkanátu v OZS a v EO nedodrželi předepsaný proces a
nezajistili kontrolu, a hlavně řádnou komunikaci. V IPS pak v roli správce a příkazce příslušných
středisek nedostáli kontrolní roli. Problém vznesl proděkan Krištoufek jako podnět IES FSV UK
na prvním únorovém kolegiu. V rámci sdílené odpovědnosti bude v roce 2019 na středisku IPS
700 193 odpuštěna část správní režie ve výši 6 % (místo 11 % bude uplatněno 5 % z
odhadované výše rozpočtu 3,2 milionu Kč). IPS FSV UK zároveň vyrovná své závazky dle v. u.
písmene d) za rok 2018 vůči ostatními institutům dle podkladů obdržených z EO.
PhDr. Václav Moravec, Ph.D., Ph.D. - předseda AS FSV UK
1. V pondělí 8. 4. 2019 byl předsedou AS FSV UK odeslán Akademickému senátu UK nový Jednací
řád AS FSV UK. Poděkování Kláře Novosadové za promptní administraci předmětné věci. Podle
ujištění tajemnice Legislativní komise AS UK Elišky Kadlecové bude schvalování řádu zařazeno
na plénum AS UK dne 17. 5. 2019.
2. Poděkování vedení fakulty za realizaci návrhu na sladění jazykových požadavků v podmínkách
přijímacího řízení v anglických programech na FSV UK. Předsednictvo AS FSV UK bude
zpraveno, že sladění jazykových požadavků bude součástí podmínek přijímacího řízení, které
bude senát schvalovat na červnovém plénu.
3. Výzva k předložení agendy na květnové plénum AS FSV, které se uskuteční 7. 5. 2019 od 15:00
hodin.
Různé:
1. Příprava výroční zprávy.
2. Jednáno o nastavení podpory publikační činnosti - podpora časopisů vycházejících na fakultě a
odborných knih, podpora mladých vědců.
3. Jednáno o definici vize a mise fakulty.

Zapsala: Klára Novosadová
Vidi: Alice N. Tejkalová
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