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Zápis č. 4 z jednání kolegia děkana ze dne 14. 2. 2022 
 

 
Přítomni: P. Bednařík, O. Blažek, D. Emler, T. Gec, T. Karásek, T. Klabíková Rábová, M. 
Krausz Hladká, M. Nekola, M. Pečená, A. Veselý 
 
Omluveni: T. Cahlík, Z. Kasáková 
 
Sdělení děkana:  

1. Statutární zástupce děkana: funkce se ujme proděkan pro vědu a výzkum, prof. 
Veselý. Proděkanky a proděkani budou standardně pověřováni zastupováním děkana 
během jeho případné nepřítomnosti. 

2. Zvláštní pověření proděkanek a proděkanů - v agendě rozhodování o slevách na 
poplatcích za studium pro studenty Fakulty sociálních věd a v agendě o vyměření 
poplatků za studium v cizím jazyce pro studenty Fakulty sociálních věd UK bude 
zastupováním děkana pověřena Z. Kasáková.  

3. Vypořádání připomínek ke kariérnímu řádu - vypořádání připomínek bude poskytnuto 
členům KD, kteří do konce tohoto týdne zašlou své případné komentáře k tomuto 
dokumentu. Vypořádání připomínek bude v příštím týdnu poskytnuto jako podklad pro 
jednání AS UK. 

4. Informoval o stanoviscích etické komise v případech iniciovaných z FSV UK. 
 

Sdělení členů kolegia děkana: 
 

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

1. Probíhá příprava vyjádření fakulty k hodnocení bakalářského studijního programu 
Politologie a mezinárodní vztahy v rámci pilotního hodnocení realizovaného Radou 
pro vnitřní hodnocení. 

2. Odbor kvality vzdělávací činnosti a akreditací RUK si vyžádal ještě doplnění 
některých kontrolních zpráv studijních programů  

3. Návrhy akreditačních spisů studijních programů Sociologie; Sociologie a sociální 
politika; Society, Communication and Media jsou připravené k projednání na fakultní 
úrovni. Studijní komise AS si nyní stanoví termín svého zasedání, kde budou návrhy 
projednány.  

4. Vzniká text dopisu děkana prorektorovi UK doc. Polákovi ohledně fakultního vyjádření 
k záležitostem integrace.     
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doc. Ing. Tomáš Cahlík, CSc. – proděkan pro doktorské studium a další formy 
vzdělávání 

1. Ve dnech 7. a 8. února proběhly Days of Young Science pro doktorské studenty FSV 
UK. S ohledem na a nevelkou účast bude vhodné pro příště zvážit vhodnou formu 
propagace akce.  

2. U3V: 14.2. termín pro návrhy kurzů pro AR 2022/2023 ze strany institutů. 

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

1. NPO - výzkumná komponenta 5.1 “Systémová Rizika” (SyRi) – pokračuje příprava 
mezifakultní smlouvy a příprava smlouvy mezi participujícími institucemi (UK, MU a 
AV ČR). 

2. NPO - vzdělávací komponenta 3.2 – ředitelé institutů nominovali své zástupce pro 
účast na projektu, bude svolána koordinační schůzka. 

3. Probíhá vyhodnocení realizace Institucionálního plánu UK 2021.  
4. Na žádost prorektora pro rozvoj je potřeba připravit stav stavebních a rekonstrukčních 

prací pro potřeby zasedání kolegia rektorky UK.  
5. Ve spolupráci s p. Balíkem se připravuje pasportizace všech budov UK.  

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

1. V pátek 11. 2. 2022 proběhlo jednání s MŠMT  k VVV 016 – shrnutí. 
2. Souhrnné info o průběhu stavby (jednání s OHL ad.) 
3. Probíhá hodnocení VZ na interiéry a finalizace VZ na servery a RTL. 
4. Probíhá analýza možností prostorového využití bývalého jinonického hotelu. 

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

1. Koncem ledna a v únoru proběhla online setkání s exchange studenty jak na úrovni 
OZS, tak na úrovni institutů za účasti OZS.  

2. Vzdálený zápis i zápis exchange studentů do předmětů v SIS proběhly bez větších 
problémů. Výpadky internetu se dařilo rychle řešit i diky velké podpoře IT. 
Poděkování všem zapojeným za zajištění hladkého průběhu. 

3. Vyhlášen stipendijní program SYLFF. Informace rozeslány na instituty. Termín 
odevzdání žádostí na OZS je 29. duben 2022. 

4. S řediteli institutů byla řešena otázka nezveřejněných e-mailů některých 
akademických pracovníků v SIS, kteří mají předměty otevřené pro exchange 
studenty. 

5. Koncem ledna proběhlo dodatečné výběrové řízení na studijní výjezdy v rámci 
mezifakultních dohod na ZS 2022/23. 
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PhDr. Tereza Klabíková Rábová, Ph.D. –  proděkanka pro vnější vztahy 

1. Byla zveřejněna závěrečná zpráva předchozího kolegia (oddíl Strategických 
dokumentů na webu FSV UK). 

2. Odložená oslava 30 let výročí fakulty se bude konat 1. 6. 2022 v areálu Grébovky. 
3. Odsouhlaseno pořádání fakultního plesu (leden/únor 2023). 
4. Rektorský sportovní den: 11. 5. – FSV pořádá výlet, děkanské volno 29. 4. –  možný 

termín pro organizaci sportovního dne studentskými spolky 

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

1. Zveřejněno OD 04/2022 k vyúčtování za vzájemnou výukou v meziinstitutových CJSP 
(Změna opatření děkana č. 22/2017 o úpravě finančních toků mezi jednotlivými 
studijními programy a pracovišti za výuku realizovanou na FSV UK ve znění opatření 
děkanky č. 13/2018) 

2. Proběhla strategická porada se SO, indikovány krátkodobé i strategičtější cíle. 
3. V následujícím týdnu proběhnou schůzky s řediteli IMS a ISS k plánovaným slevám v 

CJSP a bude zpracován a předložen finální návrh k jednání kolegia děkana. 
4. S ohledem na udržitelnost projektu v Areálu Jinonice bude potřeba vyřešit (cca v září 

tohoto roku) provoz kanceláře pro hendikepované, psychologického centra a dalších.  

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

1. 24. 2. proběhne Legislativní komise AS FSV UK, kde bude diskutována agenda 
elektronizace, MN představí harmonogram aktivit tvorby koncepce elektronizace pro 
rok 2022. 

2. Pro potřeby interní komunikace v rámci fakulty, resp. UK, je možné využít osobního 
certifikátu (elektronického podpisu). Ten je poskytován zdarma a lze mj. využít pro 
přihlašování k některým službám, podepisování a šifrování emailů nebo pdf 
dokumentů (typicky např. žádostí o dovolenou). Více informací na 
https://uvt.cuni.cz/UVT-766.html. Nejedná se však o kvalifikovaný certifikát pro jednání 
s úřady apod. a jeho využitelnost v rámci elektronizace fakulty bude dále prověřována. 

prof. PhDr. Arnošt Veselý, Ph.D. – proděkan pro vědu a výzkum 

1. 16. 3. proběhne první VR FSV UK v novém složení. 
2. 21. 3. od 14.00  proběhne setkání tajemníků pro vědu 
3. Ediční komise: ředitel IMS rezignoval na funkci výkonného předsedy. Byl požádán o 

hledání náhrady. 
4. Mezinárodní rada: Bc. Simona Voráčková se spojí s panem děkanem ohledně 

zasedání v květnu či červnu (hlavní téma: kariérní řád) 
5. Podpora při habilitačním řízení: OV prověří srozumitelnost informací pro potenciální 

uchazeče; s tajemníky pro vědu probereme možnosti podpory (buď na úrovni 
institutu, nebo celé fakulty) 
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Mgr. Magda Pečená, Ph.D. – předsedkyně AS FSV UK 

1. Na svůj senátorský post rezignovala Kateřina Konrádová (ISS, přerušení studia), 
nahradí ji Jáchym Nerad (ISS) 

2. Na pana děkana jsou směřovány připomínky k návrhu kariérního řádu, senátoři – 
studenti formulovali dopis, kterým apelují na docenění/ocenění pedagogické činnosti 
akademických pracovníků  

  
Ing. Ondřej Blažek – tajemník fakulty 

1. Všechny hlavní weby fakulty kromě IES jsou na cross-doménovém prostředí na 
platformě Drupal. Spuštění webu na tomto prostředí proběhlo: IKSŽ 9. 2. IPS 12. 2. a 
ISS 14. 2. Přesun obsahu webu IES do nového prostředí proběhne po skončení 
aktuální LS. Dále je třeba přesunout relevantní obsah webu CESES na web ISS. 
Nyní je třeba udělat upgrade na verzi Drupal 9. Termín bude domlouván s firmou 
StoryTLRS tuto středu. Následně bude probíhat implementace dosud 
nerealizovaných požadavků a sběr dalších. Zhruba v dubnu bychom chtěli začít 
pracovat na přípravě multi-site prostředí pro projektové weby. 

2. V minulém týdnu došlo k uzavření účtů 2021 na FSV UK. Ještě dojde k zaúčtování 
některých dílčích operací iniciovaných RUK. V tomto týdnu budou zpracovány první 
základní celkové analýzy roku 2021. 

3. Spolupráce s RUK na ekonomicko-organizačním projektu pro zadání nového 
centrální EIS. 

Různé: 
V návaznosti na informaci pana děkana k jeho zastupování během jeho případné 
nepřítomnosti je potřeba informovat SDKT pokud bude mít některý z nových členů zájem o 
razítko “v zastoupení”. SDKT zařídí jeho dodání.  
Na stránkách fakulty je k dispozici postup doporučení pro nastavení automatické podpisu v 
e-mailu https://fsv.cuni.cz/fakultni-podpis 
Na stránkách fakulty byly doplněny zápisy z jednání kolegia a vypsány termíny dalších 
jednání kolegia děkana a rozšířeného kolegia děkana (https://fsv.cuni.cz/fakulta/uredni-
deska/zapisy-ze-schuzi-organu-fakulty/vedeni-fsv-uk) 
Do úterý 22. 2. 2022 je možnost předložit podklady pro jednání Akademického senátu, jehož 
jednání proběhne dne 1. 3. 2022. 
  
  
 
 
 
 
Zapsala: Ing. Monika Mandová                                Vidi: PhDr. JUDr. Tomáš Karásek, Ph.D.  
 
 


