Zápis č. 6 z jednání kolegia děkana ze dne 14. 03. 2022
Přítomni: P. Bednařík, O. Blažek, T. Cahlík, D. Emler, T. Gec, T. Karásek, T. Klabíková
Rábová, Z. Kasáková, M. Krausz Hladká, M. Nekola, M. Pečená, A. Veselý
Sdělení děkana:

1.

Harmonogram dalšího postupu přípravy Kariérního řádu FSV UK:

 zpracování verze se zapracováním připomínek institutů FSV UK, AS FSV UK, CVI a

dalších – do 31. 3.,
 komentáře ze strany členů kolegia děkana – do 10. 4.,
 zapracování připomínek a příprava komunikačních podkladů pro představení KŘ





2.

3.

4.

akademické obci FSV – do 30. 4.,
předložení podkladu AS FSV UK – 3. 5.,
projednání AS FSV UK – do 17. 5.,
představení akademické obci FSV UK – do 31. 5.,
finalizace a vyhlášení opatření – do 30. 6. 2022.
Ustavení fakultní policy group pro situaci na Ukrajině – bude vydávat sérii doporučení
pro ČR se zaměřením na několik témat (např. integrační politika, obranněbezpečnostní politika, politika v rámci EU, doporučení sociálně-ekonomická spojená s
dopady krize), vydávány by měly být stručnou formou výstupů (doporučení) na
webových stránkách – o aktuálních tématech rozhodnou členové skupiny. Příští týden
osloví nominované členy skupiny.
Pozvání magnificence paní rektorky na návštěvu FSV UK, navržená témata k diskuzi:
univerzitní politika podpory investičních aktivit, studijní agenda, rozdělování finančních
prostředků za vědu – příslušní členové KD připraví podkladové materiály za jednotlivé
obory.
Ve dnech od 17. – 18. 3. 2022 se zúčastní výjezdního zasedání kolegia rektorky.

Sdělení členů kolegia děkana:
PhDr. Petr Bednařík, Ph.D. – proděkan pro akreditace a kvalitu studia
1.

2.
3.

Vědecká rada FSV UK bude na zasedání 16. března 2022 projednávat tři návrhy
akreditačních spisů studijních programů: Sociologie se specializacemi; Sociologie a
sociální politika; Society, Communication and Media. Pokud budou návrhy schváleny,
tak budou předány na rektorát.
Na rektorát bude předložena také žádost o změnu garanta u studijních programů
CERGE - navazující mgr. SP Ekonomický výzkum a doktorský SP Ekonomie a
ekonometrie.
Probíhá dokončování návrhu reakreditace doktorského studijního programu Sociologie,
který bude předložen na dubnová zasedání akademického senátu a vědecké rady.
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4.
5.

Součástí návrhu bude i nová dohoda mezi FSV UK a Sociologickým ústavem AV ČR.
Text dohody je připravený a bude předložen k podpisu děkanovi FSV UK a řediteli
SoÚ.
Byly dokončeny poslední úpravy kontrolních zpráv studijních programů, které bude
schvalovat Rada pro vnitřní hodnocení.
Na rektorát byl zaslán upravený návrh studijního programu International Economic and
Political Studies po zapracování připomínek odboru kvality vzdělávací činnosti a
akreditací. Nyní probíhá dle pokynů odboru také úprava návrhů akreditačních spisů
Politologie a mezinárodní vztahy; Politologie a veřejná politika a Politologie. Při
úpravách je zapracován rovněž požadavek pana prorektora Poláka na zařazení
předmětů Ústavu politologie FF.

doc. Ing. Tomáš Cahlík, CSc. – proděkan pro doktorské studium a další formy
vzdělávání
1.

Dne 7. 3. proběhla seznamovací online schůzka s prorektorem Krištoufkem a prof.
Strakošem, za fakultu se zúčastnil s prof. Veselým a relevantními pracovníky děkanátu.
Dotázal se na výhled změny financování doktorského studia, věc je na RUK v jednání.
Zdůraznili jsme, že by bylo dobré, aby byla věc jasná do přijímacích zkoušek do
doktorského studia.

PhDr. David Emler, Ph.D. – proděkan pro rozvoj
1.
2.
3.
4.
5.

Ve výzkumné části projektu NPO (komponenta 5.1) se ve smlouvě mezi spoluřešiteli
(MU, AV ČR, UK) ze strany FSV UK doplňuje část smlouvy týkající se duševního
vlastnictví.
V tomtéž projektu komentují zúčastněné fakulty UK a CERGE mezifakultní smlouvu
rozeslanou projektovým odborem RUK.
KaM UK přijaly nabídku provozovat kavárnu/bistro v Jinonicích, momentálně připravují
návrh smlouvy. KaM UK dále zvažují nabídku, zda budou provozovat rovněž stravovací
a nápojové automaty v budově.
Proběhla příprava návrhu rozpočtu CVI FSV UK.
Informoval o výrobě a vzhledu loga FSV UK na budově v Jinonicích.

Mgr. Tomáš Gec – člen kolegia pro projekt Modernizace a rozšíření prostorového
zázemí výuky v Areálu Jinonice
1.
2.
3.
4.

Informace o jednání s OHL ŽS (HMG stavby, dopady COVID-19 a války na Ukrajině;
termín zahájení předpřejímek).
Dodatek č. 6 s OHL ŽS – schválen AS UK, postoupen Správní radě UK.
Informace o průběhu VZ na interiéry, dodávku serverů a dodávku RTL.
Postupně uzavírány služebnosti (nyní s PPD); jednání s SVJ.
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PhDr. Zuzana Kasáková, Ph.D. – proděkanka pro zahraniční styky
1.

Ukrajina:

 účast na setkání k Ukrajině v rámci vedení FSV UK, které proběhlo v pondělí 7. března

2022,
informace k přijímání studentů z ukrajinských univerzit, komunikace s instituty,
návrh RUK – odpuštění poplatků v rámci freemoverů, podpora MŠMT,(příprava OD),
komunikace s ukrajinskými i ruskými studenty,
přijímání nominací na exchange pobyt ruských a běloruských studentů, kteří jsou
řádnými studenty jiných univerzit, např. v Polsku, Německu,
 informace o nabídce FTVS zapojit se do jejich akce Hřeje mě pohyb, informaci již PR
sdílelo na fakultních sítích.





2.

Program Erasmus +

 proběhla výběrová řízení na institutech i v rámci OZS,
 vyhlášena výzva na staff mobility:
 nový systém – výběrové řízení 1x za 3 měsíce, podpora ne na dny cesty, nutno

nastavit systém podpory pro neakademické pracovníky,
 otázka, zda podávat cestovní příkazy před podpisem účastnické smlouvy s tím, že

RUK se zavazuje k refundacím cest schválením nominačních listů,
 Erasmus Blended Intensive Programmes – FSV UK přiděleno 5 BIP na základě

předchozího zájmu z IMS, ISS a IPS, nutno předložit projekty na OZS FSV UK do 25.
dubna 2022. Instituty kontaktovány.
 Probíhá uzavírání mezifakultních dohod s britskými univerzitami, které jsou zapojeny
do programu Erasmus+ zapojeny do května 2023.
3.

Komunikace s OZV RUK ohledně sběru dat týkající se programů, které mají povinný
výjezd do zahraničí. Poděkování dr. Petru Bednaříkovi za spolupráci.
4. Komunikace s RUK ohledně obnovení spolupráce s University of St. Thomas a
podpory uzavření meziuniverzitní dohody s George Washington University.
5. 4EU+:
 v pátek 18. 3. 2022 proběhne schůzka s paní proděkankou pro zahraniční vztahy
Pedagogické fakulty FSV UK a zástupů kateder ohledně jejich možného většího
zapojení,
 příprava projektu 4EU+ do druhé výzvy – otázka nastavení Flagshipů,
 naplňování jednotlivých pathways v rámci Flagshipu 2.
PhDr. Tereza Klabíková Rábová – proděkanka pro vnější vztahy
1.
2.
3.

Zaměstnancům byly zaslány informace o řešení ukrajinské situace; RUK sdílel tabulku
k zapsání dosud podniknutých aktivit k podpoře, studiu a komunikaci k Ukrajině.
Návrh možného crowdfundingu s pomocí FSV UK pro budoucí ukrajinské studenty,
děkan s návrhem souhlasí, ale je nutné nastavit jasná pravidla rozdělování fin.
prostředků, návrhy budou připraveny.
10. 3. byla vyvěšena tibetská vlajka a proběhla akce na podporu Ukrajiny
(organizována studentským spolkem).
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4.
5.
6.
7.

Návrh přejmenování OVV na OVVK a posílení oddělení ve prospěch interní
komunikace – kolegium návrh projednalo a souhlasí s přejmenováním oddělení na
OVVK.
Proběhla schůzka s agenturou Strateggo; hlavní cíl: posilovat počty Mgr. uchazečů
zvenku i našich, je chystán design budoucího výzkumu.
Proběhne schůzka k výzkumu Ph.D. studentů; příští týden začne nábor Ph.D. studia.
Proběhla schůzka s S. Burianovou k budoucí možné komunikaci vědy; k dispozici je
proděkanská kancelář ve Voršilské – tajemník sdělil, že kancelář využívá nyní OPPI,
ale v případě, že by někdo z proděkanů měl zájem využívat místo ve Voršilské, tak
místo zajistí – zájem o místo nikdo neprojevil.

PhDr. Malvína Krausz Hladká, Ph.D. – proděkanka pro studijní záležitosti
1.
2.
3.
4.

5.
6.

7.

Kapacita FSV/institutů přijímat studenty z Ukrajiny – napíše ředitelům institutů FSV UK
žádost o stanovení kapacit a nastavení kritérií výběru v PŘ.
Informovala o oficiální pozici rektorátu vůči ruským, běloruským studentům.
MŠMT – řeší se podoba možné zvláštní zákonné úpravy přijímacího řízení na VŠ pro
osoby zasažené konfliktem. Ta by měla umožnit flexibilnější vypsání/specifické úpravy
podmínek přijetí ke studiu pro tyto osoby.
Připravuje se metodika finanční podpory pro ukrajinské studenty skrze fond F MŠMT.
Fakulty v blízké době obdrží danou metodiku spolu s kontaktní osobou na úrovni RUK,
která bude finanční výpomoc koordinovat. Příspěvek v rámci fondu F bude unikátním a
primárním finančním zdrojem pro ukrajinské studenty.
Aktualizace OR ke Stipendiu Václava Havla – SVH bude využíváno i pro uprchlíky a
azylanty, kteří nejsou ukrajinské národnosti.
KaM: Studenti, kteří se dostali do tíživé finanční situace mohou požádat o splátkový
kalendář kolejného. Student může také požádat o ubytovací stipendium
(https://cuni.cz/UK-4315.html). Ubytování bude poskytováno studentům z Ukrajiny,
kteří jsou zapsáni nebo přijati ke studiu na univerzitě.
Informovala o nastavení slev a poplatků v tomto AR a podněty k příštímu AR.

Mgr. Martin Nekola, Ph.D. – proděkan pro elektronizaci
1.

Informace o Celouniverzitní platformě pro IT (CePIT ):

 ustavená prorektorem pro IT – pracovní skupina bude mít za cíl mapovat, formulovat,

2.
3.

komunikovat, synchronizovat a sjednocovat byznys procesy a metodiky, které se
promítají do požadavků implementovaných v informačních systémech UK. CePIT
bude fungovat pro výše uvedenou činnost na koncepční a strategické úrovni.
Informace ze schůzky s ředitelem ÚVT Mgr. Maňáskem o možnosti elektronizace
některých agend.
Informace ze schůzky s prorektorem pro IT prof. Skopalem.
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prof. PhDr. Arnošt Veselý, Ph.D. – proděkan pro vědu a výzkum
1.
2.
3.

Informace o online schůzce s prorektorem Krištoufkem – jednalo se spíše informativní
schůzku. Děkan doplnil, že bude nutné diskutovat rozdělování fin. prostředků na vědu v
rámci UK tak, aby odpovídalo aktuálním vědeckým výstupům.
Vědecká rada FSV UK bude zasedat dne 16. 3. 2022.
Schůzka tajemníků pro vědu se uskuteční dne 21. 3. 2022.

Mgr. Magda Pečená, Ph.D. – předsedkyně AS FSV UK
1.

2.

Zasedání pléna senátu proběhlo 1. března dle zaslaného programu. Byly schváleny 3
reakreditace, bylo schváleno doplnění Disciplinární komise FSV UK, senát také
souhlasil s prodloužením nájmu v Pekařské 10, s rozdělením tzv. “Studentských
peněz” a především byl dán souhlas ke jmenování Vědecké rady FSV UK ve složení
dle návrhu děkana. Dále senát vzal na vědomí návrh na vypořádání připomínek k
návrhu kariérního řádu.
Senátoři nejprve neformálně a následně formálně na plénu senátu diskutovali o válce
na Ukrajině a především o formách podpory pro (nejen) ukrajinské studenty. Senátoři
byli seznámeni s realizovanými i plánovanými kroky vedení fakulty. Následně přijal
senát k tomuto obecné usnesení. Během zasedání senátu vystoupil s apelem na silné
gesto fakulty a žádostí o podporu i ukrajinský student Ernest Huk.

Ing. Ondřej Blažek – tajemník fakulty
1.
2.
3.

Dodatek o prodloužení nájmu v Pekařské 10 je nyní na revizi právního odboru RUK.
Ekonomicko-organizační projekt – zaslána zpětná vazba k popisu AS IS stavu, čekáme
na dokument popisující TO BE stav.
Po uzavření účetnictví 2021 probíhá analýza výsledků a zároveň sběr dat pro návrh
rozpočtu v kapitolách DEK a CFA.

Různé:
1.
2.
3.

Proděkanka Kasáková informovala, že fakulta nemá v Rusku žádného studenta ani
pedagogy.
Proděkan Nekola požádal děkana o svolání schůzky k předání agendy dr. Remra.
Proděkanka Krausz Hladká informovala o počtu podaných přihlášek do studia - téměř
identický počet jako v minulém roce, dodatečné PŘ nebude vyhlášené.

Zapsala: Klára Novosadová
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