Zápis č. 5 z jednání kolegia děkana ze dne 28. 02. 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
Přítomni pro první část jednání: M. Gregor, P. Jüptner, J. Končelík, T. Nigrin, P. Soukup

Sdělení děkana:
1. Zvláštní zasedání kolegia děkana za účasti ředitelů institutů projednalo fakultní opatření
v reakci na válku na Ukrajině (viz příloha č. 1).
2. Informace z RKR 21. 2. 2022:
2.1.
Rozpočet UK - pravděpodobně bude zpracován a předložen fakultám až v
květnu/červnu t.r., očekáván mírný nárůst.
2.2.
Budou probíhat návštěvy paní rektorky na fakultách k řešení vybraných agend a
otázek. Za FSV bude zaslán oficiální dopis s upřesněním témat k projednání. Po
projednání se kolegium shodlo na tématech centralizace investiční výstavby,
integrace studijních programů a elektronizaci.
3. Pracovní skupina pro ekonomiku UK - členem za FSV O. Blažek.
4. Probíhají pravidelné schůzky paní rektorky s vedoucími odborů rektorátu, možnost
vznést za fakultu připomínky k fungování RUK.
5. Priority prorektorů a členů kolegia rektorky (výběr TK):
 podpora CJSP
 habilitační kritéria - důraz na kvalitu, kritéria jen doporučená
 co nejrychlejší obnova studentských a akademických mobilit
 revize investičních akcí univerzity a fakult s ohledem na nárůst cen
 komunikační skupina pro PR - fakulta bude vyzvána k nominace zástupce
 plán přípravy programu MBA na UK
 příprava plánu rovných příležitostí - budou kontaktovány fakulty
 posílení kybernetické bezpečnosti, resilience, obrany před negativním vlivem vnějších
aktérů
6. Analýza publikační činnosti autorů z UK v časopisech MDPI (viz příloha v podkladech) prostřednictvím tajemníků pro vědu je nutné zaslat upozornění potenciálním autorům z
FSV.
3. Promoce Mgr. 23. 3. 2022 - pan děkan přislíbil účast ve všech časech a požádal
přítomné o nominace v proděkanských rolích.
4. Účast na slavnostním shromáždění u příležitosti inaugurace rektorky UK dne 3. března
2022. Byla potvrzena účast pana děkana a dalšími zástupci za FSV jsou T. Klabíková
Rábová a Z. Kasáková. Je nutná účast v talárech.
5. Nominace na Cenu Miloslava Petruska - jediným nominovaným byl projekt
ww.infomore.cz (nominace IKSŽ). Nominace byla na KD schválena a bude předána na
RUK.
6. Zastupováním děkana v době dovolené v termínu od 7.-11.3.2022 bude pověřena Z.
Kasáková.
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Sdělení členů kolegia děkana:
PhDr. Petr Bednařík, Ph.D. - proděkan pro akreditace a kvalitu studia
1.

2.

3.
4.
5.
6.

Studijní komise AS FSV projednala akreditační návrhy studijních programů Sociologie
(bc.); Sociologie a sociální politika (bc.); Society, Communication and Media (navazující
mgr.). Všechny návrhy doporučila, aby k nim plénum AS na zasedání 1. 3. 2022 přijalo
kladné stanovisko. Akreditace pak budou předloženy na zasedání Vědecké rady FSV,
které bude 16. 3. 2022.
Odbor kvality vzdělávací činnosti a akreditací provedl kontrolu akreditací, které fakulta
odevzdávala na rektorát na konci prosince. Odbor stanovil úpravy a doplnění, které má
fakulta v akreditačních návrzích udělat. Do zapracování připomínek je projednávání
těchto akreditací přerušeno.
Probíhá dokončování návrhu reakreditace doktorského studijního programu Sociologie,
která počítá s užším zapojením sociologů z FF (oborová rada, výuka). Návrh bude v
březnu předložen k projednání studijní komisi AS FSV.
Odbor kvality vzdělávací činnosti a akreditací si vyžádal ještě další úpravy některých
kontrolních zpráv.
Děkan FSV T. Karásek a garant studijního programu Politologie a mezinárodní vztahy
M. Perottino zaslali na rektorát svá stanoviska k výsledkům hodnocení uvedeného SP
Radou pro vnitřní hodnocení.
Ředitel IPS Petr Jüptner vystoupil dne 23. 2. 2022 na zasedání Rady pro vnitřní
hodnocení a vysvětlil zde, proč fakulta nesouhlasí s integrací studijních programů.
Děkan FSV mluvil o této záležitosti s prorektorem UK doc. Polákem.

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

Informoval o ukončení pracovní neschopnosti. Stále však platí pověření P. Bednaříka k
zastupování a to s ohledem na vzdálený přístup.

PhDr. David Emler, Ph.D. - proděkan pro rozvoj
1. Proběhla průběžná vnitrofakultní kontrola projektu OP VVV 015.
2. Kontrolní den stavby Jinonice (chystají se vzorky tahokov + interiéry poslucháren)
3. Pokračuje příprava projektů NPO
3.1.
RUK připomínkoval návrh mezifakultní dohody v komponentě 5.1
3.2.
Fakulta upravuje specifikace komponenty 3.2 (před podáním)
4. Jednání s vedoucí CVI FSV UK Dr. Prázovou (personální situace, příprava stěhování)
5. Jednání s ředitelkou KaM UK Ing. Valdovou
5.1.
provozování bistra/kavárny v Jinonicích ze strany KaM
5.2.
personální zajištění ubytovatelek KaM
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Mgr. Tomáš Gec - člen kolegia pro projekt Modernizace a rozšíření prostorového
zázemí výuky v Areálu Jinonice
1.
2.

Informoval o jednání s firmou OHL - shrnutí aktuální situace. Dnes 28.2.2022 proběhne
další jednání projektového týmu.
Informoval o probíhajících jednáních s SVJ

PhDr. Zuzana Kasáková, Ph.D. - proděkanka pro zahraniční styky
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Na RUK bylo nominováno 10 studentů FSV UK na jazykový pobyt němčiny.
Nominováni 2 studenti na pozici stážisty na ZÚ České republiky v Helsinkách.
Zveřejněny výsledky 1. kola Fondu na podporu strategických partnerství. Celkem
podáno 37 návrhů z 12 fakult. Za FSV UK byl podán jeden projekt prof. Jandy z IES,
který byl podpořen.
Byl podpořen návrh na uzavření meziuniverzitní dohody UK s George Washington
University v USA.
OZS získalo zpětnou vazbu k ZS 2021/2022 od exchange studentů. Bude zaslána na
instituty.
V rámci 4EU+ byli nominováni dva akademičtí pracovníci (IES, ISS), aby se podíleli na
konferenci k udržitelnému rozvoji, která je organizována v rámci F4.

PhDr. Tereza Klabíková Rábová, Ph.D. - proděkanka pro vnější vztahy
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Informovala o fakultním prohlášení k invazi na Ukrajinu, které je umístěné na webu a
sociálních médiích a také o veškerých doprovodných aktivitách.
Proběhlo jednání s proděkankou pro studijní záležitosti ve věci optimalizace komunikace
k náboru studentů do cizojazyčných studijních programů s OCJSP a doktorských
studijních programů.
Informovala o jednání k nastavení popularizace vědeckých výsledků s oddělením vědy.
Informovala o akci Politologického klubu FSV UK, která proběhne v dubnu s fakultní
podporou. Téma debaty bude rozdělení Československa.
Přednesla návrh na obnovení Děkanského sportovního dne.
9. 5. proběhne debata v Knihovně Václava Havla s účastí zástupců FSV. Pan děkan
bude mít úvodní slovo.

PhDr. Malvína Krausz Hladká, Ph.D. - proděkanka pro studijní záležitosti
1.

Mimořádný termín PŘ - možnosti prodloužení v tomto AR není; ředitelům institutů byla
zaslána informace se žádostí k vyjádření se k možnosti mimořádného termínu. S
ohledem na skutečnost, že se nikdo z oslovených ředitelů ve stanoveném termínu
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2.
3.
4.
5.
6.

nevyjádřil, bylo rozhodnuto, že mimořádný termín přijímacího řízení nebude stanoven.
Tato informace bude rozeslána proděkankou pro studijní záležitosti.
Zaslán návrh změny členů Disciplinární komise FSV UK k projednání AS FSV UK.
Náhradní termín PŘ - termín pro náhradní přijímací zkoušky stanovený v časovém
rozmezí 20.6. až 30.6.2022.
Hodnocení kurzů - ukončen sběr dat za ZS 2021/2022 - email s možností komentovat do
11.3.2022 zaslán akad. pracovníkům.
Proběhla schůzka s navrhovateli a členy Studijní komise AS FSV UK o definici jazykové
politiky FSV UK. Kolegium seznámeno s návrhem; vyjádřena byla podpora záměru,
zdůrazněna důležitost souladu návrhu se schválenou akreditací jednotlivých programů.
Byl sestaven pracovní plán k zefektivnění fungování fakultní psychologické poradny,
naplánována příprava manuálu pro akademické pracovníky, spolupráce s UK a pod.

Mgr. Martin Nekola, Ph.D. - proděkan pro elektronizaci
1.
2.
3.

Představení návrhu východisek koncepce elektronizace FSV UK proběhne na dalším
jednání KD. V mezidobí probíhají osobní schůzky s relevantními aktéry v rámci FSV a
RUK.
Přednesl závěry z jednání LK AS FSV UK k bodu elektronizace. Komise se bude s
proděkanem scházet pravidelně jednou za dva měsíce.
Převzetí agendy člena kolegia děkanky pro e-learning a nové vzdělávací platformy - pan
děkan svolá schůzku vybraných proděkanů k určení kompetencí.

prof. PhDr. Arnošt Veselý, Ph.D. - proděkan pro vědu a výzkum
1. Předložil návrh nominace na Cenu Bedřicha Hrozného za rok 2021: Julie Chytilová,
Michal Bauer. Tento návrh byl kolegiem děkana jednomyslně přijat, nikdo nebyl proti,
nikdo se nezdržel hlasování.
2. Představil projektové záměry dle opatření děkana 28/2019. Dva projekty Primus z ISS
(Petr Witz, Agata Ładykowska) a jeden koordinátorský projekt dr. Jelínkové. U všech
projektů byl potvrzen souhlas doc. Numerata s podáním i spolufinancováním. Projektové
návrhy byly kolegiem děkana jednomyslně přijaty, nikdo nebyl proti, nikdo se nezdržel
hlasování.
3. Presentoval závěrečnou zprávu o uskutečňování programu Progres za období let 2017–
2021. Prostředky převedené do FÚUP prosíme vyčerpat do 30. 6. 2022 dle opatření
rektora 48/2021.
4. Předložil materiály k programu Cooperatio – záměry k projednání na VR, termíny
odevzdání na RUK 31. 3. (podepisují koordinátoři a děkani).
Koordinátor FSV

Sociologie a aplikované sociální vědy (prof. Císař) – hotovo, odesláno už na VR ETF
a HTF, dojednána VR FF (17.3.) a FHS (31.3.), bude odesláno po kolegiu

Politické vědy (doc. Perottino) – dojednána VR FF (17.3.)

Teritoriální studia (doc. Weiss) – hotovo, pouze naše VR
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5.
6.
7.
8.
9.

Mediální a komunikační studia (dr. Končelík) – dojednána VR FF (17.3.) a FHS
(31.3.)
Koordinátor mimo FSV

Ekonomie (CERGE, prof. Jurajda) – hotovo, na VR CERGE projednáno, ještě MFF a
my

Sociální a kulturní antropologie (FHS, doc. Jurková) – pošlou na naši VR

Kinantropologie společenskovědní (FTVS, prof. Waic) – pošle na naši VR

Dějiny (FF, prof. Horčička) – pošlou na naši VR
Setkání tajemníků pro vědu proběhne 21.3. 2022 ve 14.00. Je možné předkládat
případné náměty k projednání.
Informoval, že byl ke schválení navržen nový člen ediční komise z IMS PhDr. Václav
Šmidrkal, Ph.D.
Vyhlášení soutěže GA ČR – aktualita na webu, informace pro navrhovatele, rozesláno
na instituty, interní termín pro odevzdání návrhů - 20. 3. 2022. 4. 3. online seminář pro
navrhovatele a administrátory.
Termín uzávěrky sběru dat v rámci OBD: 20. března 2022, rozesláno na instituty, nová
koordinátorka evidence výsledků Mgr. Michaela Sošková
Výsledky Horizon Europe – RIA (Research and Innovation Action), říjnová výzva. Podán
1 koordinátorský projekt a 8 partnerských – uspěly 2 partnerské projekty (doc. Janský,
IES a dr. Guasti, IPS).

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

2.

Informovala o zasedání senátu 1. 3., které proběhne dle zaslaného programu. Od 14
hod se senát sejde k situaci na Ukrajině. Očekáváme také vystoupení ukrajinského
studenta Ernesta Huka. Senátní prohlášení k invazi na Ukrajinu bylo na web senátu
vyvěšeno 24 .2.
Ve stanovených termínech proběhlo zasedání LK, především k elektronizaci fakulty s M.
Nekolou a ke kariérnímu řádu s panem děkanem (24. 2.), zasedání StK především k
akreditacím s P. Bednaříkem (21. 2).

Ing. Ondřej Blažek - tajemník fakulty
1.
2.
3.
4.
5.

V tomto týdnu dojde k úplnému uzavření účetnictví roku 2021, zatím pokyn k uzavření
účtu z RUK nepřišel.
Pokračují práce na webech - nyní upgrade na verzi Drupal 9. V tomto týdnu začneme
sbírat požadavky na další úpravy a upřesnění zadání již požadovaných úprav.
Jsou podnikány kroky k prodloužení nájmu v Pekařské 10, aby v objektu bylo zajištěno
zázemí pro zaměstnance během ZS 2022.
Spolupráce na ekonomicko-organizačním projektu v rámci přípravy zadání pro nový EIS
- v tomto týdnu budeme dávat zpětnou vazbu ke studii stávajícího stavu zpracovávání
ekonomických agend.
Práce na studii využití hotelové části a stávající knihovny v Jinonicích.
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Zapsala: Ing. Monika Mandová

Vidi: PhDr. JUDr. Tomáš Karásek, Ph.D.

Přílohy:
č.1 Opatření FSV UK v reakci na válku na Ukrajině
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