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Zápis č. 3 z jednání kolegia děkana ze dne 13. 2. 2023 

Přítomni: P. Bednařík, O. Blažek, T. Cahlík, T. Gec, T. Karásek, T. Klabíková Rábová, 
Z. Kasáková, M. Krausz Hladká, M. Nekola, A. Veselý 

Prostřednictvím platformy Google Meet: D. Emler 

Sdělení děkana: 

1. Aktuální informace k vývoji jinonického projektu (stavební řízení, dokončování 
stavebních a projekčních prací, stěhování do rekonstruované části - informace 
ředitelům institutů, zadání studie rekonstrukce bývalého hotelu a studovny) 

2. Vykázání indikátoru "hodnocení zaměstnanců" podle rozpočtových principů 2023 
3. Proces vypořádání připomínek RUK k Principům kariérního rozvoje FSV 
4. Připomínky k novele zákona o VŠ 
5. Informace k bilanční schůzce s m. rektorkou dne 25. 1. 
6. Informace k proběhnuvší "snídani s děkanem" a online Q&A se studenty dne 9. 2. 
7. Účast na Mgr. promocích dne 22.3.2023 a účast na Bc. promocích 23.3.2023. 

Sdělení členů kolegia děkana: 

PhDr. Petr Bednařík. Ph.O. - proděkan pro akreditace a kvalitu studia 

1. Mezi rektorátem a fakultou probíhala komunikace ohledně přípravy podkladů pro 
kontrolní zprávy vybraných oblastí vzdělávání na UK, které budou předloženy 
Národnímu akreditačnímu úřadu. Zprávy jsou připravené a budou je nyní posuzovat 
orgány UK. 

2. Na rektorát byla poslána stanoviska k hodnocení dvou studijních programů FSV Radou 
pro vnitřní hodnocení. Obě hodnocení jsou pozitivní. Dále bylo odesláno stanovisko k 
návrhu dotazníku pro hodnocení doktorských studijních programů. 

3. Probíhá úprava některých akreditačních návrhů podle požadavků RUK a příprava 
několika akreditačních návrhů k projednání fakultními orgány. 

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

1. DYS 2023: Akce proběhla 6. 2. a 7. 2. podle programu. Na Open Doors pro zájemce o 
doktorské studium bylo online přihlášeno 70 až 80 lidí (zhruba stejně jako loni). Na 
General Assembly byli pouze 3 doktorandi (i loni byl zájem minimální). V prezentaci 
výzkumu soutěžilo nakonec pouze pět doktorandů, kromě nich nebyl účasten žádný 
doktorský student. Soutěž byla ale podle mě velmi zajímavá. Pro rok 2024 doporučuji: 
DYS jako zastřešení více akcí zrušit. 
General Assembly v únoru nedělat, nechat jen General Assembly v září v rámci 
Welcome Week. Pokud by se ukázala nutnost, je možné udělat kdykoliv mimořádné 
General Assembly. 
Udělat v pondělí v týdnu před začátkem letního semestru zase online Open Doors. 
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Soutěž v prezentaci výzkumu dělat v jiném formátu: standardně dva běhy za rok, v 
posledním týdnu v listopadu a v posledním týdnu v dubnu, každý běh jeden den od 
15:00 do 19:00 v Hollaru 212. Počet přihlášených omezit na 8 s tím, že pokud se 
přihlásí víc zájemců, může se buď udělat mimořádný třetí běh, nebo se zájemci 
přesunou na další standardní běh. Cena se sníží na 10.000 Kč. 

2. Prof. Potůček předložil návrh na uspořádání placeného kurzu v angličtině k vybrané 
problematice přístupů a metod veřejné a sociální politiky. Podrobnosti jsou v 
přiloženém souboru (INSPTR Praha 2024). KD souhlasí s tím, aby ISS FSV UK byl 
spolupořadatelem tohoto kurzu, avšak je nutné počítat s úhradou režijních nákladů 
fakulty. 

3. Rektorát zaslal 9. 2. panu děkanovi k připomínkování novelu zákona o vysokých 
školách. Z této verze plyne: 
Par. 91 a: 
- odst. 2: Doktorské stipendium je ve výši 1,2 násobku minimální mzdy. 
- odst. 4: Podmínky pro snížení, zvýšení či odejmutí stipendia stanoví vysoká 

škola ve stipendijním řádu. 
- odst. 5: Pokud má student pracovní poměr, může se stipendium snížit, součet 

stipendia a hrubé měsíční mzdy nesmí být menší než 1,5 násobku minimální 
mzdy. 

Přechodná ustanovení 
Par. 91 a odst. 2 se vztahuje jen na studenty zapsané po 1. 9. 24 (kdy se zřejmě 

předpokládá nabytí účinnosti). 

PhDr. David Emler, Ph.D. - proděkan pro rozvoj 

1. Vedoucí OPPi ukončila pracovní poměr na FSV UK. Na vyhodnocení situace a 
následném řešení intenzivně pracujeme s panem děkanem a panem tajemníkem. 

2. Na OPPi nastupuje nová projektová manažerka (0,5 FTE) a nová finanční manažerka 
(0,5 FTE). Probíhají další personální pohovory. 

Mgr. Tomáš Gec - člen kolegia pro projekt Modernizace a rozšíření prostorového 
zázemí výuky v Areálu Jinonice 

1. Informace k realizaci projektu VVV 016 (viz příloha). 

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

1. Proběhl Orientation Week pro přijíždějící exchange studenty ve dnech 6. 2. až 1 O. 2. 
2023. Poděkování OZS za skvělou organizaci. 

2. Vyhlášen stipendijní program SYLFF pro studenty doktorského studia. Informace 
zveřejněna i rozeslána na instituty. 

3. Probíhá příprava 2. ročníku staff weeku věnovaného tématu well-beingu, který 
organizuje OZS. 

4. Ve čtvrtek 2. 2. 2023 proběhlo setkání děkanátní pracovní skupiny pro well-being. 
Nastavení cílů pro tento rok. 
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5. Podala informace k průběhu Focus group k well-beingu, která se uskutečnila v pátek 
27. 1. 2023. Účast 13 studentů Bc., Mgr. i Ph.O. cyklu. 

6. 4EU+: 
a. V úterý 31. 1. 2023 se uskutečnilo setkání k learning pathway. 
b. Ve čtvrtek 23. 2. 2023 proběhne setkání zástupců UK ve Flagshipech s vedením UK. 

PhDr. Tereza Klabíková Rábová, Ph.O. - proděkanka pro vnější vztahy 

1. Zapojení fakulty do akce Open House Prague. 
2. Nominace fakulty na cenu Zlatý středník ve 2 kategoriích. 
3. Projednávány nominace na cenu M. Petruska. 
4. 11. 2. proběhly komunikační aktivity k MDŽDV. 
5. Finalizace příprav konference ESU. 
6. Institutům a CJP zasláno info o stěhování do Jinonic, plánovány prohlídky 

rekonstruované části areálu. 
7. Proběhla Snídaně s děkanem pro akademiky a online Q/A s děkanem pro studenty. 
8. Proběhnou první workshopy k interní komunikaci. 
9. Úprava opatření děkana ohledně zkrácení možnosti užívat e-mailový účet pro 

absolventy. 

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

1. Připomínkování návrhu vnitřního předpisu univerzity s názvem "Řád pro zjišťování 
zpětné vazby od uchazečů, studentů a absolventů Univerzity Karlovy" (do 14. 2. 2023). 

2. Do konce ledna přišlo 1716 přihlášek, na tyto přihlášky byly vygenerovány poukazy od 
SCIA na jeden test zdarma. Celkem 2372 přihlášek, z toho 2095 zaplacených. 

3. V SIS bylo obnoveno přihlašování ve více oknech (mimo studentské role). 
4. Univerzitní Harmonogram AR 23/24 posunout o týden, takže např. LS začíná od 19. 2. 

2024. Zaslán dotaz k této změně na RUK. 
5. OCJSP - proběhla strategická porada k termínům rozhodování o přijetí a přerušování 

studia; termínům fakturací, odloženým splátkám plateb a pod. 

Mgr. Martin Nekola, Ph.O. - proděkan pro elektronizaci 

1. informace ze schůzky koordinátorů e-learningu UK 7. 2. 2023 
a. Turnitin vybrán jako antiplagiátorský systém na UK, smlouva na 1 O let do 1.1. 2033, 

bude svolán kulatý stůl pro sjednocení postupů na fakultách UK, propojení Turnitinu a 
MS Teams v přípavě, detekce Al zatím nejasná 

b. na Centrum pro podporu e-learningu je možné se obracet s žádostmi o pomoc při 
tvorbě didaktických materiálů pro e-learning (konzultace, zapůjčení techniky apod., vše 
financováno v rámci NPO) 

c. připravuje se nová metodika pro přijímací řízení on-line 
d. uLMS (4EU+) - sdílené kurzy na jednom portálu Moodle (Umbrella), pokud je kurz na 

UK Moodle, tak vše proběhne automaticky (FSV používá) 
e. životní cyklus kurzu/týmu Moodle - pokud jsou v kurzu sbírány vstupy (písemné práce 

apod.) nebo hodnocené aktivity má vyučující povinnost zálohovat kurzy do konce 

Charles University, Faculty of Social Scienccs / Smetanovo nabrezi 6, 11 O O I Prague I, Czech Republic, 
info@fsv.cuni.cz, tel: +420 222 112 111 

www.fsv.cuni.cz 



FACULTY 
OF SOCIAL SCIENCES 
Charles University 

následujícího AR (vyplývá z článku 8 odst. 10 Studijního a zkušebního řádu Univerzity 
Karlovy, tato povinnost se vztahuje nejen na výstupy z prezenčního studia, ale i na 
elektronická data ze všech systémů pro podporu distanční výuky=> obecně je vhodné 
každý kurz zálohovat, postup je popsán v metodických materiálech + jsou vypsána 
školení 

f. životní cyklus kurzu/teamu v MS Teams - platí to samé co pro Moodle, ale technicky 
složitější⇒ doporučení používat k hodnocení studijních aktivit Moodle 

2. Informace ze schůzky k jednotnému nákupu licencí SPSS 8. 2. 2023 - bude vypsáno 
výběrové řízení, financování z PhD Infra 

3. Systém pro vedení docházky - představení na institutech 16. 2. a 22. 2. 
4. Aplikace pro hodnocení pracovníků - čekáme na reakci FF 
5. Přechod na MS Teams od AR 2023/24 - otestováno propojení se SIS (vytvoření týmu v 

MS Teams a vytvoření členů týmu podle zapsaných studentů), probíhá příprava 
webináře pracovně nazvaného MS Teams pro uživatele ZOOM 

6. Požadavky na nový SIS - sběr ve sdílené tabulce, dnes proběhne schůzka 
koordinátorů SIS a M. Nekoly s p. Malinou (projektový manažer zodpovědný za nový 
SIS na UK) 

prof. PhDr. Arnošt Veselý, Ph.O. - proděkan pro vědu a výzkum 

1. Cena Bedřicha Hrozného: Byly podány celkem tři nominace: IES (Bauer, Chytilová), 
IPS (Kazharski) a IMS (Lizcová, Handl, Kunštát, Nigrin). Na rektorát lze odeslat pouze 
dvě nominace. Kolegium děkana schválilo nominace IES a IMS. 

Ing. Ondřej Blažek - tajemník fakulty 

1. Závěrkové operace 2022 ještě nebyly ukončeny - rektorátem stanovený nový termín je 
14.2.2023. 

2. Práce na revizi portfolia OD. 

Různé: 

Dne 14.2:2023 proběhne jednání AS FSV UK. 

Příští jednání kolegia děkana proběhne dne 27.2.2023 od 9:30 v místnosti č. H 212. 

Zapsala: Ing. Monika Mandová Vidí: PhDr. UDr. Tomáš Karásek, Ph.O. 
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