Zápis č. 9
z jednání kolegia děkanky prostřednictvím platformy Google Meet
ze dne 12. 4. 2021
Přítomni: O. Blažek, T. Cahlík, T. Gec, T. Karásek, Z. Kasáková, L. Krištoufek, J. Kučera,
M. Krausz Hladká, M. Pečená, J. Remr, A. N. Tejkalová, J. A. Víšek
Omluven: P. Bednařík
Sdělení děkanky:
1. Sdělení PR:
● nové video pro propagaci U3V bylo zveřejněno na YouTube a použito na Dni
celoživotního vzdělávání na UK, poděkovala všem za spolupráci (OVV a SO a
doc. Cahlíkovi),
● účast na zahraničních online veletrzích (východní region),
● vyhodnocování náborových aktivit – příprava strategie pro další roky, proběhla
schůzka OVV a SO s děkankou a proděkanem Krištoufkem,
● propagace a aktualizace fakultních kalendářů v rámci licencí Googlu
(Harmonogram, Události na FSV UK) – spolupráce s dalšími součástmi
(události na institutech, výběrová řízení z OZS či vědy, pravidelné odstávky
webu od IT atp.), poděkovala panu tajemníkovi za upozornění, když došlo při
odstávce serverů z IT v době zápisu uchazečů,
● informovala o online schůzkách s řediteli institutů FSV UK a OVV, aktuálně
probíhají schůzky i se zástupci institutů PR.
● příprava nových propagačních aktivit (podcast, instagram reels – v současnosti
má první video 40 tisíc shlédnutí, clubhouse aj.).
2. První pracovní návrh Kariérního řádu zaslala předsedkyni akademického senátu,
předsedkyni odborové organizace a členům rozšířeného kolegia.
3. Hodnocení vědy – příprava dopisu na RUK do konce dubna (bude následně pro
informaci předložen i AS FSV UK), 22. 4. od 10:00 proběhne online kulatý stůl k
hodnocení vědy s prorektorem Konvalinkou, jakmile bude doručena pozvánka na
fakultu, odešle ji AS FSV UK s podklady z hodnocení. I přesto, že situace v oblasti
kariérního postupu žen a zastoupení na rozhodujících pozicích je na FSV UK lepší než
v hodnoceném období 2014–2018, ke kterému se vztahovala doporučení hodnotícího
boardu, opakovaně toto téma řešila s částí ředitelů institutů, a na UK jsou fakulty, které
mají se zastoupením žen v řídících pozicích podstatně větší problémy než FSV UK,
aniž by jim to boardem bylo vytýkáno, určitě se máme ještě kam posunout a děkanka
v tom chce být aktivní, je to pro ni důležité téma. Proto sestaví pracovní skupinu se
zástupkyněmi ze všech institutů v různém stupni kariéry i se zkušenostmi z dalších
pracovišť, aby sdílely své zkušenosti, zhodnotily současný stav situace na FSV UK a
navrhly případně podpůrná opatření k jejímu zlepšení. Už má rozmyšleno, koho
osloví, skupinu sestaví během léta.

Sdělení členů kolegia děkanky:
prof. PhDr. Jaroslav Kučera, CSc. – proděkan pro vědu a výzkum, statutární zástupce
děkanky
1. Byly vyhlášeny výsledky TAČR 5. soutěž Éta (za FSV UK podáno 11 žádostí, přijaty
byly 4 projekty, z toho 2 spoluřešitelské), vzhledem k jedenáctiprocentní celkové
úspěšnosti se FSV UK tentokrát dařilo výrazně lépe.
2. Cooperatio: koordinace přípravných prací – bude diskutováno i na schůzce proděkanů
fakult.
3. Agenda postdoktorandů na FSV UK – na RUK vede odbor pro vědu, v případě
převedení agendy na fakulty bude podle dostupných informací pokrývat částečný
úvazek. Z. Kasáková doplnila, že se týká i zahraničních post-doc. Bude projednáno na
dalším zasedání KD po výsledku jednání proděkanů fakult.
4. Fakultní časopis CEJPP – probíhala jednání o zastavení časopisu CEJPP, smlouvu nelze
vypovědět a bude vycházet do konce roku 2022.
5. Hodnocení vědy: postup při implementaci výsledků – s jakými doporučeními a zavěry
budeme pracovat, zatím se jedná o doporučení, děkanka sdělila, že v květnu bude
domluven termín KD na červen jen k tomuto tématu.
prof. PhDr. Ladislav Krištoufek, Ph.D. – proděkan pro studijní záležitosti
1. Formát výuky v ZS 2021/2022 (obecná informace).
2. Komunikace se SCIO k možným slevám.
3. Proběhlo 4. setkání ke sdílení dobré praxe ve výuce a zkoušení, tentokrát na téma
hodnocení a zpětné vazby.
4. Podmínky pro výuku a zkoušení zůstávají stejné, aktuální změny a rozvolnění se nás
netýkají (tedy mohou být individuální konzultace a zkoušení do 10 lidí, v budovách
musí být respirátory alespoň FFP2).
5. Vyúčtování vzájemné výuky mezi instituty bylo zasláno ke kontrole na instituty a CJP,
bude upraveno v opatření děkanky.
doc. Ing. Tomáš Cahlík, CSc. – proděkan pro doktorské studium a další formy vzdělávání
1. Komentář k těm částem “Hodnocení vědy”, které se týkají doktorského studia.
prof. RNDr. Jan Ámos Víšek, CSc. – člen kolegia děkanky pro přípravu strategických a
koncepčních dokumentů
1. Doplnil informace k diskuzi KD, nyní jsou online přednášek nahrávány, je možné, že
budou účastníci U3V vyžadovat i při standardní výuce.
2. Vznesl dotaz, zda očkovaní zaměstnanci musí mít respirátor, jako např. zasedání VR
FSV UK. Děkanka sdělila, že podle aktuálních nařízení by měl být respirátor.
PhDr. Zuzana Kasáková, Ph.D. – proděkanka pro zahraniční styky
1. Vyhlášeno výběrové řízení na studijní výjezdy v rámci mezifakultních a
meziuniverzitních dohod. Přihlášky je možné podávat od 12. dubna do 10. května 2021.

2. Otevřena výzva na podporu krátkodobých mobilit v rámci programu POINT. Přihlášky
se podávají prostřednictvím online aplikace do 30. dubna 2021.
3. Komunikace s PR oddělením ohledně spolupráce na propagaci zahraniční agendy FSV
UK.
4. Příprava promo videí pro incoming studenty.
5. Domlouván termín prohlídky KaM UK s paní Hurdovou.
PhDr. Malvína Krausz Hladká, Ph.D. – členka kolegia děkanky pro mezinárodní a
cizojazyčné studijní programy
1. Dne 7. 4. proběhla schůzka s garanty a koordinátory programu ISS FSV UK a OCJSP.
Představení nového OCJSP a vedoucího dr. Semiana a nové posily v PR oddělení M.
Šmídové odpovědné za PR CJSP; obecné návrhy zefektivnění komunikace a
spolupráce, PŘ a proces následné komunikace apod.
2. Navýšení stipendií Development Scholarship – pro tento rok navýšen finanční
příspěvek (5x50tis) pro stávající studenty.
3. Povinnost sčítání studentů v CJSP – studenti informováni e-mailem.
4. Účast na zahraničních online veletrzích.
JUDr. PhDr. Tomáš Karásek, Ph.D. – proděkan pro rozvoj
1. Výdejna jídel U Kříže 1: Členům SVJ byl prostřednictvím předsedy společenství
rozeslán dopis zástupců studentských spolků se žádostí o umožnění změny užívání
prostoru stávající studovny a s nabídkou osobní online schůzky 22. 4.). Poděkoval
zástupcům studentských spolků za ochotnou a inspirativní spolupráci.
2. OP VVV Jinonice – interiér: Komise pro posouzení projektu interiéru byla požádána o
zaslání připomínek k finálnímu návrhu projektu. Současně byli osloveni ředitelé
institutů se žádostí o komentář k rozmístění velkokapacitních tiskáren/kopírek.
3. Děkanka doplnila, že se zúčastnila velkého kontrolního dnu, došlo k posunu stavby,
osazeny velké statické konstrukce.
Mgr. Tomáš Gec – člen kolegia děkanky pro projekt Modernizace a rozšíření
prostorového zázemí výuky v Areálu UK Jinonice
1. Probíhá kontrola dodatku č. 3 SoD s OHL ŽS ze strany MŠMT.
2. Čekáme na dodání podkladu ke COVID-19 dodatku ze strany OHL ŽS.
3. Probíhá připomínkování projektu interiérů.
4. Bylo zadáno vypracování realizační dokumentace na Rozhlasovou a televizní laboratoř.
Ing. Ondřej Blažek – tajemník fakulty
1. Probíhají intenzivní přípravné práce na rozpočtu 2021.
Mgr. Magda Pečená, Ph.D. – předsedkyně AS FSV UK
1. Zasedání senátu proběhlo 6. 4. 2021, všechny body dle programu byly schváleny
(Strategický záměr FSV UK na 2021–2025, Změny v Podmínkách přijímacího řízení,
Stipendijní fond), krátce byl projednán projekt ombudsmana a předseda sociální komise
byl pověřen pokračováním v přípravě konkrétnějších podkladů.

2. Senát podpořil vedení fakulty, aby se ohradili proti závěrům Hodnocení vědy. Na svém
zasedání přijal usnesení se žádostí o poskytnutí podkladů k výsledkům Hodnocení
(včetně dopisu, kterým bude vedení fakulty reagovat na výsledky tohoto Hodnocení,
vše do ca konce dubna) a zároveň projevil zájem setkat se zástupci rektorátu.
Předsedkyně AS FSV UK vítá možnost zúčastnit se 22. 4. 2021 kulatého stolu, kde
bude na otázky Hodnocení vědy odpovídat přímo pan prorektor Konvalinka prosí tak o
zaslání předmětné pozvánky, jakmile ji vedení fakulty obdrží.
3. V rámci bodu Různé proběhla diskuze o podnětu Mgr. Volné.
4. Kariérní řád byl rozeslán AS FSV UK, aby senátoři, ideálně prostřednictvím komisí,
podali své připomínky (v souladu se zaslaným harmonogramem).
5. Volební řád AS FSV UK byl zaslán LK k projednání.
6. Ekonomická komise se sejde 27. 4. 2021 (mimo standardní termín) k předběžném
projednání rozpočtu na 2021 (tj. ještě před rozesláním podkladů k rozpočtu na plénum
senátu).

Zapsala: Klára Novosadová
Vidi: Alice N. Tejkalová

