
Zápis č. 10 

z jednání kolegia děkanky prostřednictvím platformy Google Meet 

 ze dne 19. 4. 2021 

 

 

Přítomni: P. Bednařík, O. Blažek, T. Cahlík, T. Gec, T. Karásek, Z. Kasáková, L. Krištoufek, 

J. Kučera, M. Krausz Hladká, M. Pečená, J. Remr, A. N. Tejkalová  

Omluveni: J. A. Víšek 

 

 

Sdělení děkanky: 

1. Zprostředkovala informace ze zasedání RKR:  

● pro vysoké školy v ČR by mělo být k dispozici 10 tis. vakcín (pro pedagogické 

pracovníky), rozdělování vakcín proběhne podle věku,  

● předání dekretů profesorům, docentům a laureátům výzkumné podpory 

Donatio proběhne v září,  

● do 4. 5. 2021 musí fakulty poslat na RUK připomínky k návrhu Principů pro 

rozdělování příspěvků a dotací na UK v roce 2022 (návrh úprav za FSV UK 

bude zaslán EK AS FSV UK), dnes pošle tajemník předsedkyni AS FSV UK 

principy a domluví se na termínu projednání EK AS FSV UK, 

● problematika financování doktorského stipendia a spoluúčast fakult.  

Proděkan Krištoufek zastoupí děkanku na RKR dne 17. 5. 2021, dále informovala o 

změně termínu červnového zasedání RKD, stávající termín 7. 6. 2021 bude zrušen a 

nahrazen jednáním v úterý 8. 6. v 9:30 hod.  

Na základě žádosti AS FSV UK požádala KD o zaslání reportingu plnění strategických 

priorit za půl roku do 27. 5. 2021, který vychází ze Strategického záměru FSV UK 

2021–2025.  

2. Sdělení PR: 

● Byla zahájena příprava propagačních aktivit směrem k přihlášeným a 

nerozhodnutým uchazečům o studium u nás. 

● Společně s OZS připravujeme propagační videa na partnerské univerzity a pro 

zahraniční uchazeče. 

● V květnu se odvysílají první díly nového fakultního podcastu De facto. Bude 

se vysílat jednou za 14 dní, moderátorkami budou Alice N. Tejkalová a Daniela 

Tollingerová, obsahem budou rozhovory se zaměstnankyněmi a zaměstnanci i 

absolventkami a absolventy FSV UK. 

3. Připomněla deadline podkladů pro Výroční zprávu FSV UK v tomto týdnu. 

4. Požádala tajemníka fakulty o zaslání podkladů pro rozpočet FSV UK (kolegium ho 

musí schválit před RKD, hlasování bude do pátku per rollam k rukám Kláry 

Novosadové). 

 

 

 

 



Sdělení členů kolegia děkanky: 

 

prof. PhDr. Jaroslav Kučera, CSc. – proděkan pro vědu a výzkum, statutární zástupce 

děkanky 

1. Program Cooperatio – přihlášení FSV UK k vědním oblastem / oborům (termín pro 

návrhy z institutů FSV UK je stanoven do zítřka, bude projednáno na RKD). Zúčastnil 

se porady proděkanů s prorektorem Konvalinkou k zásadám programu Cooperatio.  

2. Agenda postdoktorandů na FSV UK – předložil KD pro informaci dotazník pro fakulty, 

který byl zaslán z RUK.  

3. Nominace na Cenu Jacquese Derridy za rok 2021 – kolegium návrh projednalo a 

souhlasí s nominací PhDr. Miroslava Palanského M.A., Ph.D. z IES FSV UK.  

4. Představil návrh principů financování vědy na FSV UK, kolegium návrh projednalo a 

bude se mu věnovat po doplnění dalších potřebných podkladů.  

5. Informace k univerzitnímu a národnímu hodnocení v modulech M1 a M2 – kolegium 

rektora bylo seznámeno s mezinárodním hodnocením, hodnocení rozešle na instituty 

FSV UK.  

prof. PhDr. Ladislav Krištoufek, Ph.D. – proděkan pro studijní záležitosti 

1. Harmonogram akademického roku 2021/2022. Bude dále zaslán na instituty FSV UK 

a projednán na StK AS FSV UK.  

2. Aktualizace Harmonogramu akademického roku 2020/2021 – zkouškové období v LS 

(odpovídá úpravě OR), hodnocení výuky. Informace byla rozeslána vyučujícím.  

3. Termíny náhradních promocí. 

 

PhDr. Petr Bednařík, Ph.D. – proděkan pro koncepci a kvalitu studia 

1. MŠMT změnilo přístup k rigoróznímu řízení. Podle nového ustanovení se mohou  

uchazeči o rigorózní řízení stát absolventi magisterského studia na zahraničních 

vysokých školách, jejichž získané vzdělání jim uzná česká VŠ nebo MŠMT. Doposud 

byl výklad, že se absolventi zahraničních VŠ hlásit nemohou. UK nyní novelizuje 

Rigorózní řád UK, aby odpovídal současnému pohledu MŠMT.  

2. Odbor kvality vzdělávací činnosti a akreditací RUK vypořádal připomínky fakult k 

návrhu systému vnitřního hodnocení studijních programů na UK. Systém teď už bude 

mít definitivní podobu. Každá fakulta má nyní navrhnout dva studijní programy (jeden 

Bc. a jeden navazující Mgr.) pro pilotní hodnocení, které se uskuteční v nejbližších 

měsících.                     

 

Mgr. Jiří Remr, Ph.D. – člen kolegia děkanky pro e-learning a nové vzdělávací platformy 

1. V půlce května proběhne setkání k rektorátní platformě Pedagogium.  

 

PhDr. Zuzana Kasáková, Ph.D. – proděkanka pro zahraniční styky 

1. Zveřejněny výsledky Fondu pro podporu strategických partnerství. Celkem podáno 38 

návrhů z 11 fakult. FSV UK podala 4 návrhy, z čehož 3 projekty byly podpořeny (1 

IPS FSV UK, 2 ISS FSV UK). 



2. Zveřejněna výzva o spolupráci v rámci pilotního projektu Eastern Partnership Cluster, 

se kterou oslovilo Ministerstvo zahraničních věcí ČR Univerzitu Karlovu. Spolupráce 

by měla probíhat v rámci 4 pilířů – vzdělávání, věda a výzkum, best practices, 

společenská role univerzity. 

3. V pátek 30. dubna 2021 proběhne setkání s ZO RUK k digitalizaci programu Erasmus+. 

4. Výzva z programu Erasmus+ – platí možnost až 10 % nevyužitých prostředků na 

mobilitní aktivity z programu Erasmus převést do kapitoly tzv. mimořádných nákladů, 

ze které lze zakoupit vybavení pro online / virtuální výuku.  

 

PhDr. Malvína Krausz Hladká, Ph.D. – členka kolegia děkanky pro mezinárodní a 

cizojazyčné studijní programy 

1. Dne 21. 4. se uskuteční schůzka mezi OCJSP, EO a právním odd. ohledně řešení 

individuálních případů neplatících studentů. 

2. Diskuze a strategická příprava OD ke slevám na příští akademický rok – zvláštní zřetel 

na řešení sociálních slev (s výkonnostním zřetelem). 

 

JUDr. PhDr. Tomáš Karásek, Ph.D. – proděkan pro rozvoj 

1. OP VVV Jinonice: Probíhá připomínkování projektu interiérů (instituty, IT, CVI, CJP), 

příprava finální verze projektu a vyhlášení VZ na vybavení interiéru. // Dne 16. 4. 2021. 

Proběhla koordinační schůzka (PT, TDS) ke koncepci dalšího postupu vůči zhotoviteli 

(agenda změnových listů, projektové dokumentace, kontrolního rozpočtu i fakturace). 

 

Mgr. Tomáš Gec – člen kolegia děkanky pro projekt Modernizace a rozšíření 

prostorového zázemí výuky v Areálu UK Jinonice  

1. Probíhají jednání o změnových listech s OHL ŽS. 

2. Na OPPI bude od 1. 7. 2021 přijata nová posila na pozici projektové manažerky (zástup 

Mgr. Gece).  

 

Ing. Ondřej Blažek – tajemník fakulty 

1. Intenzivní příprava rozpočtu pro 2021.  

2. Doplnil informaci k posílení OPPI – do Jinonic byl nově přijat Facility manager.  

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

1. Vznesla dotaz, zda se FSV UK podílela někdy v minulosti na realizaci přijetí studentů 

ze zemí, kde jim je znemožněno studovat, děkanka sdělila, že se v těchto záležitostech 

angažuje UK, která nabízí pro tyto studenty možnost získání Stipendia Václava Havla. 

A studenty s tímto stipendiem už jsme tu měli.  

 

Zapsala: Klára Novosadová 

Vidi:  A. N. Tejkalová 

 

 

 


