
Zápis č. 12 

z jednání kolegia děkanky prostřednictvím platformy Google Meet 

 ze dne 17. 5. 2021 

 

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

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

Omluveni:  T. Cahlík 

 

Sdělení děkanky: 

1. Hodnocení a financování vědy – postup při implementaci výsledků (s jakými 

doporučeními a závěry budeme pracovat) bude projednán na KD v pátek 4. 6. v 9:00 hod. 

online.   

2. Sdělení PR:  

● Připravili jsme akci pro členy studentských spolků jako poděkování za komunitní 

práci, které se věnují i v době pandemie. Ve spolupráci s festivalem Jeden svět 

uspořádáme privátní promítání jednoho z filmů. 

● Proběhl rektorský den v netradičním režimu – na FSV UK jsme vyhlásili výzvu být 

na den offline. 

● Příprava strategie publikace nového podcastu De facto FSV UK – máme již natočeny 

tři díly, probíhá postprodukce a příprava propagace. 

● Připravujeme nominaci naší studentky Karolíny Hájkové do Ceny Gratias Tibi. 

● Probíhá aktualizace webu – nyní se věnujeme především sekci tiskové mluvčí a 

anglické variantě webu. 

● Ve spolupráci s OZS připravujeme propagační video pro partnerské univerzity, online 

veletrhy atp. 

3. Požádala o reporting plnění strategických priorit za půl roku do 27. 5. 2021 (poslat Kláře 

Novosadové), který vychází ze Strategického záměru FSV UK 2021–2025 (požadavek AS 

FSV UK). 

4. Požádala o vyplnění plánu dovolených na rok 2021 do konce května, poté budou navrženy 

zástupy děkanky o letních prázdninách a připravena pověření o zastupování.  

 

Sdělení členů kolegia děkanky: 

 

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

děkanky 

1. Hodnocení tvůrčí činnosti na UK a národní hodnocení podle Metodiky 2017+ – zpětnou 

vazbu musíme zaslat na RUK do 10. 6. 2021 (která z doporučení budeme implementovat), 

termín pro zasílání námětu z institutů FSV UK je do 27. 5. 2021, připravuje se i kulatý stůl 

s prorektorem Konvalinkou (týká se i doktorského studia).  

2. Kolegium projednalo první návrh dokumentu Fakultní kritéria pro habilitační a jmenovací 

řízení. Upravená a doplněná verze bude projednána na dalším zasedání KD.  

3. Program Cooperatio – z institutů FSV UK zaslány jednotlivé nominace, probíhá příprava 

medailonků a bude projednáno tento týden na VR FSV UK.  

4. Agenda postdoktorandů – vyjasnění pozice na fakultě, není agenda oddělení vědy, zařazení 

spíše na personální oddělení, ale agenda musí být blíže definována.  



5. Kolegium projednalo návrhy nominací, na Cenu MŠMT doporučilo nominaci Evy Soares 

Moura z ISS FSV UK. Na Cenu Josefa Hlávky kolegium doporučilo nominovat Tomáše 

Pacovského z IKSŽ FSV UK.   

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

1. Vyučujícím byly rozeslány informace ke zkouškovému období s ohledem k prezenčnímu 

zkoušení a jeho podmínek. 

2. Návrhy na Cenu Arnošta z Pardubic – kolegium návrhy projednalo a doporučilo nominovat 

„Kolektiv vyučujících a studujících Institutu sociologických studií FSV UK“ – „Etiketa 

distanční výuky“. 

 

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

(zprostředkovala ANT) 

1. Od 17. 5. do 30. 5. probíhá hodnocení doktorských kurzů. 

2. Sdělení od Mgr. Nachtigala z rektorátu: Připravuje se vzor příkazní smlouvy pro účely 

ukotvení spolupráce s externími školiteli. V minulosti bylo vždy doporučováno využívat 

DPP/DPČ, nicméně po řadě konzultací v této věci s odborníky rektorát chystá jednotný 

vzor příkazní smlouvy. Proděkan pro doktorské studium odhaduje, že finální verze bude k 

dispozici v červnu. 

3. Začaly přípravy FSV UK Welcome Week for Ph.D. Students 2021, zatím s Lucií 

Poslušnou, která zajišťuje nejsložitější akci celého týdne – seminář k pedagogické činnosti. 

Týden bude od 20. 9. do 24. 9., program více méně jako loni, pokud to půjde, bude 

prezenčně. První informace půjde doktorandům dopisem kolem půlky června. 

 

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

1. Odbor kvality vzdělávací činnosti a akreditací RUK zorganizoval školení k novému 

systému vnitřního hodnocení studijních programů na UK. Od 11. května měla být spuštěna 

aplikace pro přípravu hodnocení v SISu. RUK ale poslal informaci, že aplikace ještě není 

funkční, a proto se posouvají termíny jejího otevření i odevzdání podkladů. I přes tuto 

komplikaci ale již fakulta začne podklady připravovat.                    

 

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

1. Zúčastnil se setkání k platformě Pedagogium – připravena pedagogická příručka, děkanka 

požádala, aby dokument zaslal pro informaci RKD a ředitelé a vedoucí CJP poslali dále ke 

svým zaměstnancům, informoval také o podpoře evidovaných studentů se speciálními 

potřebami a nově studentů s dopady Covid-19 na psychiku. 

2. M. Mouralová informovala o záměru ukončit činnost na projektu 015 "Zvýšení kvality 

vzdělávání na UK a jeho relevance na trhu práce" – kolegium děkanky doporučilo ukončení 

účasti na projektu na konci tohoto čtvrtletí předáním monitorovací zprávy Mgr. Zuzaně 

Kraisinger Karramové.  

 

 

 



prof. RNDr. Jan Ámos Víšek, CSc. – člen kolegia děkanky pro přípravu strategických a 

koncepčních dokumentů 

1. Prof. Kučerovi zašle písemné připomínky k první verzi návrhu dokumentu Oborově 

specifické požadavky v oborech realizovaných na FSV UK pro potřeby habilitačního a 

jmenovacího řízení. 

 

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

1. Zveřejněny výsledky Fondu mobility. 

2. Zaslány na RUK nominace studentů do programu SYLFF. 

3. Program Erasmus+ – komunikace s RUK ohledně techniky, komunikace se zahraničními 

univerzitami a studenty ohledně outgoing a incoming mobility. 

4. Administrace nominací v rámci kreditové mobility, příprava promo materiálů. 

5. Komunikace s partnery ohledně zajištění letní školy Global v Praze. 

 

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

cizojazyčné studijní programy 

1. Dne 19. 5. (středa) proběhne setkání s ředitelem a garanty CJSP IKSŽ FSV UK ohledně 

strategických plánů v programech CJSP. 

2. Informovala o průběhu implementace vládních stipendií (MŠMT) pro rozvojové země na 

FSV UK. 

 

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

1. OP VVV Jinonice: V týdnu od 10. 5. proběhla série jednání o klíčových uživatelských 

aspektech vybavení jinonického areálu. A/V technika: finální rozhodnutí o vybavení aul a 

seminárních místností projektory a 'speciálních' místností (kolektivní studovny, zasedací 

místnosti, akademický a studentský klub) nástěnnými LCD monitory. Vnitřní zastínění: po 

debatě technické části projektového týmu preference vertikálních žaluzií v přízemí budov 

B a C a doplňkových horizontánlích žaluzií v individuálních studovnách v budově A. 

Vybavení bistra v budově A: Po konzultaci s KaM a specialisty na kuchyňské vybavení 

představa bistra s maximálně intenzivním využitím dostupných prostor a vybavení. 

 

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

prostorového zázemí výuky v Areálu UK Jinonice  

1. Probíhá kontrola dodatku č. 3 k SoD s OHL ŽS na MŠMT. 

2. Probíhá finalizace změnových listů v rámci dodatku č. 4 SoD s OHL ŽS.  

3. Řeší se podoba dílenské dokumentace k LOP. 

Ing. Ondřej Blažek – tajemník fakulty 

1. Práce na nové smlouvě o vzájemné výuce s MFF. 

2. Příprava podkladů pro vyúčtování společných studijních programů na FSV (PVP). 

3. Probíhá hledání nových zaměstnanců do PO a ITO. 

4. Od začátku měsíce používáme při výběrových řízeních na obsazování pozic na FSV UK 

novou aplikaci pro on-line hlasování o uchazečích. 

5. Práce na nových/úpravách OD (postup při zadávání veřejných zakázek, DOR, HO, kontrola 

alkoholu a omamných látek, atd.). 



6. Přípravné práce pro aktualizaci funkcionality fakultních webů. 

7. Zatím nemáme potvrzenou motivační složku rozpočtu Progresu na rok 2021, ani výši 

bonifikace. Oboje budeme urgovat, aby alokace mohla být schválena na červnovém plénu 

AS FSV UK. 

8. Informoval, že bylo s účinností od 15. 5. 2021 vydáno opatření rektora č. 17/2021 – 

Pravidla pro poskytnutí mimořádné pomoci na investiční rozvoj fakult a dalších součástí 

UK (jedná se o příspěvky z tzv. fondu “Mikuláš”). 

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

1. Zasedání pléna senátu proběhlo 11. 5. 2021: bych schválen rozpočet FSV UK na 2021, byla 

vyhlášena volba kandidátů a kandidátek na funkci děkana na 12. 10. 2021, byla schválena 

Pravidla pro přiznávání stipendií.  

2. Požádala o doplnění informace ke STARTu. Proděkan prof. Kučera uvedl, že velmi 

nerovnoměrné konečné rozdělení prostředků, z nichž 53 procent šlo na vědy oblasti SCI a 

dalších 28 procent na MED, zatímco se HUM vědy musely spokojit s 10 a SOC vůbec jen 

s 8 procenty, vzbudila na společenskovědních fakultách rozhořčení a pochybnosti, jak 

dobře nastavené a jak férové bylo výběrové řízení. Oslovil proděkany společenskovědních 

fakult s návrhem na vypracování společného stanoviska a postupu. Šetřením jednotlivé 

fakulty nezjistily žádná pochybení v proceduře výběru a v práci hodnotících grémií. Pokud 

se týkalo základního nastavení celé soutěže, které rozlišovalo mezi situací a specifiky 

jednotlivých skupin vědních oborů, prorektor Konvalinka se opakovaně (např. na poradě 

proděkanů pro vědu  15. 4. 2021) odvolával, že takové bylo zadání ze strany MŠMT. Tím 

byla navozena situace, že vlastně není co řešit, a zájem o další kroky se rychle vytratil. 

Soutěž Start je jednorázová a spíše výjimečná a negativní zkušeností z ní lze zužitkovat jen 

v případě jiných podobných soutěží, jestliže v budoucnu budou pořádány. 

3. Dne 4. 5. 2021 proběhlo online setkání zástupců předsednictva senátu a pana tajemníka 

ohledně “optimalizujících” usnesení č. 11 a 12, které přijal senát 1. 9. 2020, a byl navržen 

rámcový harmonogram naplňování. 

4. Oslovil nás prof. Stehlík z FF UK a dále prof. Králíčková z LF v Plzni, aby mohli 

prezentovat svou vizi kandidáta/tky na rektora UK (oba byli pozváni na zasedání senátu 1. 

6. 2021). 

 

Zapsala: Klára Novosadová 

Vidi: Alice N. Tejkalová 


