Zápis č. 8 z jednání kolegia děkana ze dne 04. 04. 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
Prostřednictvím platformy Google Meet: T. Cahlík, T. Gec, T. Karásek, T. Klabíková
Rábová, Z. Kasáková
Sdělení děkana:
1. Kariérní řád – byla připravena nová verze, která byla předána k připomínkování
členům kolegia. Termín pro zaslání připomínek je do 10. 4. 2022, poté bude materiál
zaslán JUDr. Wagnerové ke kontrole. Kariérní řád bude vydán ve formě opatření
děkana, specifické podmínky institutů budou vydány formou jeho příloh.
2. Fakultám UK byl zaslán návrh koncepce ombudsmana UK, který byl poskytnut
členům KD jako podklad na toto jednání.
3. Dne 31. 3. 2022 proběhla první pracovní schůzka fakultní policy group k situaci na
Ukrajině. Je nutné dohodnut základní formát výstupů a předběžný harmonogram
dalšího postupu
4. Pan děkan požádal o vyplnění plánu dovolených na rok 2022 s ohledem na možnost
zastupování. Tabulka bude nasdílena členům KD.
5. Informoval o setkání s redaktorem Danielem Stachem (Česká televize) dne 12. 5.
2022 od 9:00 v Karolinu ve věci popularizace vědy a vzdělávání. Za FSV UK se
setkání zúčastní proděkan pro vědu a výzkum A. Veselý a proděkanka pro vnější
vztahy T. Klabíková Rábová.
6. Zástupem pana děkana na oslavě výročí založení UK ve středu 6. 4. 2022 byl
pověřen proděkan pro akreditace a kvalitu studia P. Bednařík.

Sdělení členů kolegia děkana:
PhDr. Petr Bednařík, Ph.D. – proděkan pro akreditace a kvalitu studia
1. Dne 31. 3. 2022 fakulta odeslala na rektorát návrhy akreditačních spisů studijních
programů Sociologie se specializacemi; Sociologie a sociální politika; Society,
Communication and Media. Na rektorátu je nyní zkontrolují pracovníci odboru kvality
vzdělávací činnosti a akreditací. Fakulta rovněž odeslala na rektorát žádosti o změnu
garantů studijních programů Ekonomický výzkum; Ekonomie a ekonometrie, které
zajišťuje CERGE-EI.
2. Na fakultní úrovni nyní probíhá projednání doktorské akreditace studijního programu
Sociologie. V pátek 1. 4. ji měla na programu studijní komise AS, v úterý 5. 4. 2022
bude na plénu AS a ve středu 13. 4. 2022 Vědecká rada FSV UK. U této akreditace
také vedoucí oddělení doktorského studia RUK Lukáš Nachtigal provedl kontrolu
smlouvy mezi FSV a Sociologickým ústavem o realizaci doktorského studia a potvrdil,
že smlouvu je možné v této podobě předložit k podpisu.
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3. U studijního programu Erasmus Mundus Journalism, Media and Globalisation
odstoupila z konsorcia Swansea University a fakulta bude muset požádat o úpravu
akreditace.
4. Jsou dokončovány úpravy akreditačních spisů studijních programů Politologie a
mezinárodní vztahy; Politologie a veřejná politika; Politologie na základě pokynů
rektorátního odboru kvality vzdělávací činnosti a akreditací.
5. Odbor kvality vzdělávací činnosti a akreditací RUK dal pokyn fakultám, ať mu potvrdí,
že u nich nedochází k žádným změnám v předkládání akreditačních spisů v roce
2022. Fakulta sociálních věd potvrdila, že postupuje termínově dle univerzitního
harmonogramu. Odbor také informoval fakulty o personálních změnách, kdy z RUK
odešli vedoucí odboru a tajemník Rady pro vnitřní hodnocení.
PhDr. David Emler, Ph.D. – proděkan pro rozvoj
1. Informoval o záměrech z OPPI FSV k projektům NPO 3.1. a 3. 2. (doktorská
akreditace a hybridní výuka).
2. Proběhlo jednání s OPP RUK k projektu SyRi financovaného z NPO.
3. Proběhne úprava metodiky a rozpočtu projektu PPSŘ (dříve Institucionální plán).
OPPI RUK pořádá seminář k vyhodnocení roku 2021 a úpravám roku 2022 dne 13. 4.
2022.
Mgr. Tomáš Gec - člen kolegia pro projekt Modernizace a rozšíření prostorového
zázemí výuky v Areálu Jinonice
1. VVV 016 – komunikace s SVJ – obeslání s aktuální informací o stavu stavebních
prací a plánu/stavu kolaudace. Jednání o nacenění DDSP. Info z KDS stavby.
Příprava na jednání s vedením OHL začátek dubna 2022.
2. Hotel Jinonice – informace aktuálním stavu dotačních možností na jeho rekonstrukci.
3. Příprava na podání závěrečné ŽoP/ZoR projektu VVV 076.
PhDr. Zuzana Kasáková, Ph.D. – proděkanka pro zahraniční styky
1. Byla připravena a na instituty rozeslána metodika přijímání akademických a
vědeckých pracovníků z Ukrajiny na FSV UK za spolupráce OZS, PO, EO a pana
tajemníka.
2. Bylo vydáno nové OD č. 7/2022 k úhradám za studijní pobyty.
3. Informace o počtu nových UA studentů a akademiků v jednání.
4. Proběhlo vyhlášení výběrového řízení na studijní pobyty v rámci mezifakultních a
meziuniverzitních dohod. Informace zveřejněna a rozeslána na instituty.
5. Bylo vyhlášeno jarní kolo programu UK POINT. Informace zveřejněna a rozeslána na
instituty.
6. Zveřejněna nabídka stipendijního semestrálního studijního pobytu pro studenty v
letním semestru 2022/2023 na St. Thomas University v rámci Kucera Scholarship.
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7. Probíhá příprava staff training weeku v rámci kreditové mobility. Téma: krizový
management. První termín: 25.–29. 4. 2022, druhý termín: 13.–17. 6. 2022.
8. Ve dnech 12.–14.5.2022 plánována pracovní cesta do Paříže v rámci projektu WISE.
PhDr. Tereza Klabíková Rábová, Ph.D. – proděkanka pro vnější vztahy
1. Informovala o jednání s tajemníkem O. Blažkem a vedoucí OVKK o úpravě agend
oddělení personálního oddělení a vnějších a vnitřních vztahů.
2. Podpora a komunikace popularizačních a soutěžních akcí RUK.
3. Probíhá revize webů s doménou .fsv a bude navržen způsob možností správy a
řízení těchto domén.
4. Pokračuje jednání s OV o podobě stránky ke komunikaci vědy
5. Probíhá jednání k podobě medializace výstupů policy group UA FSV.
PhDr. Malvína Krausz Hladká, Ph.D. – proděkanka pro studijní záležitosti
1. Informovala o harmonogramu pro příští AR - komentáře z institutů zapracovány,
proběhla diskuze ve Studijní komisi AS FSV UK a zapracování jejich připomínek. Po
schválení kolegiem bude harmonogram zveřejněn.
2. Podklady k finančnímu vyrovnání jsou připraveny a budou zaslány na EO a instituty
ke kontrole.
3. V týdnu od 4. 4. 2022 proběhne setkání s proděkanem pro informační zdroje (PhDr.
Jan Koura, Ph.D.) z FF UK v otázce aplikace studentských evaluací.
4. Příprava speciálního PŘ do vybraných programů - zvláštní podmínky pro přijetí podle
§ 8 zákona č. 67/2022 Sb. o opatřeních v oblasti školství v souvislosti s ozbrojeným
konfliktem na území Ukrajiny.
5. Informovala o své účasti na webináři "Online Training for Fast-track Recognition of
Ukrainian Academic Qualifications" organizovaném Evropskou komisí (6. 4. 2022).
prof. PhDr. Arnošt Veselý, Ph.D. – proděkan pro vědu a výzkum
1. Sdělení ze schůzky o PR vědy - návrh ve spolupráci s OVV vytvořit platformu –
webovou stránku (science.fsv.cuni.cz) pro podporu komunikace vědecké činnosti
FSV UK. Součástí budou charakteristiky aktuálních projektů, rozhovory s vědci,
archiv ukončených projektů. Termín realizace ideálně září/říjen.
2. Potvrzení nového složení Ediční komise:
Předseda: prof. PhDr. Arnošt Veselý, Ph.D.
Místopředseda – děkanem pověřený výkonem pravomocí předsedy ediční komise
PhDr. Václav Šmidrkal, Ph.D.
Členové
PhDr. Jana Čeňková, Ph.D.
doc. PhDr. Antonie Doležalová, Ph.D.
doc. PhDr. Jan Halada, CSc.
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Mgr. Jan Kohoutek, Ph.D.
PhDr. Malvína Krausz Hladká, Ph.D.
PhDr. Irena Prázová, Ph.D.
Tajemník
Bc. Simona Voráčková
3. Proběhla schůzka s panem tajemníkem FSV UK ohledně auditu procesů OV.
4. Informoval o žádosti o realizaci výzkumu na FSV UK, postoje studentů; téma
Vzdělávací služby v České republice v rámci projektu „Vliv země původu na chování
zahraničních spotřebitelů na trhu vzdělávacích služeb“. Projekt je financován
Národním vědeckým centrem v Polsku (ID projektu: 487073). Joanna
Kosmaczewska, Poznan University of Life Sciences. Kolegium se shodlo, že podpora
jakéhokoli výzkumu studentů na FSV UK musí být projednána a schválena kolegiem
děkana, které rozhodne podle toho, na kolik je výzkum pro fakultu relevantní. V
případě zájmu realizovat výzkum studentů FSV UK, je třeba poslat více informací o
výzkumu a oficiální žádost o podporu.
5. Dne 13. 4. 2022 proběhne Vědecká rada FSV UK.
Mgr. Magda Pečená, Ph.D. – předsedkyně AS FSV UK
1. Zasedání pléna senátu 5. 4. od 15 hod dle zaslané pozvánky a programu. Proběhla
zasedání komisí (sociální komise 30. 3., legislativní 31. 3., studijní 1. 4.).
Ing. Ondřej Blažek – tajemník fakulty
1. Dodatek o prodloužení nájmu v Pekařské 10 je u pronajímatele k podpisu.
2. Proběhlo interní testování připraveného workflow k digitálnímu podepisování
průvodek faktur v ESS. ESS lze použít jen jako úložiště, workflow bohužel není
efektivně použitelné. V přípravě je sice nový modul podepisování, termín dodání a
konkrétní funkcionalita jsou neznámé. Budeme implementovat procesy schvalování
faktur, kde ESS bude fungovat jako úložiště pro e-mailem zaslané digitálně
podepsané průvodky příkazcem a správcem, jako plnohodnotnou alternativu k
stávajícím “mokrým” podpisům.
3. Probíhá příprava rozpočtu 2022

Příští jednání kolegia děkana proběhne dne 25. 5. 2022 od 9:30 v místnosti č. 212.

Zapsala: Ing. Monika Mandová

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