Zápis č. 10 z jednání kolegia děkana ze dne 09. 05. 2022
Přítomni: P. Bednařík, O. Blažek, T. Cahlík, D. Emler, T. Gec, T. Karásek, Rábová, Z.
Kasáková, M. Krausz Hladká, M. Nekola, M. Pečená, A. Veselý
prostřednictvím platformy Google Meet: T. Klabíková
Sdělení děkana:
1.

2.
3.
4.
5.
6.

7.

8.

Informace z RKR 2. 5. (zápis viz podklad): diskuze k rozpočtovým principům 2023,
digitální opis diplomu, spolupráce s ukrajinskými univerzitami, hodnocení studijních
programů, příprava nového SIS, analýza předčasných odchodů ze studia. Poděkování
prof. Veselému za zastoupení.
Rozpočet 2022: FSV roste meziročně relativně nejvíce ze všech fakult. 13. května by
měl schválit AS UK, AS FSV UK požádán o posunutí termínu červnového zasedání ze
7. na 14. 6.
Rozhodnout o termínu konání RKD k rozpočtu: bude se konat 30.5.2022 v 10:30,
běžné kolegium od 9:00.
Pracovní schůzka s řediteli institutů: Proběhla dne 27. 4., diskuse nad tématy
kariérního řádu, jinonického projektu, managementu výzkumných projektů.
Principy kariérního rozvoje FSV UK: 3. 5. zaslána konsolidovaná 3. verze (viz příloha)
AS FSV UK.
Expertní skupina pro Ukrajinu: 3. 5. se konala tisková konference k představení
skupiny, spojená s prezentací policy briefu dr. Marie Jelínkové (ISS). Vytvořena
dedikovaná webová stránka (viz https://fsv.cuni.cz/expertni-skupina-pro-ukrajinu).
Velké poděkování členům skupiny, OVVK a tiskové mluvčí fakulty za spolupráci.
Výroční zpráva za rok 2021 - ke kontrole byla předložena Výroční zpráva za rok 2021.
Vedoucí jednotlivých oddělení zajistí kontrolu kapitol, které mají v kompetenci a
případné opravy, prokonzultované s odpovědnými proděkany a členy kolegia, zašlou
do 13. 5. 2022 do 9:00 hodin Aleně Holotíkové. Paralelně bude dne 9. 5. 2021 Výroční
zpráva zaslána k připomínkám členům RKD, VO/zpracovatelům. Akademickému
senátu bude Výroční zpráva postoupena s předstihem pravděpodobně 19. 5. 2022.
Plán dovolených 2022 – ne všichni mají vyplněný, je potřeba vyplnit alespoň na letní
měsíce. PLÁN DOVOLENÝCH_KD-2022.xlsx

Sdělení členů kolegia děkana:
PhDr. Petr Bednařík, Ph.D. – proděkan pro akreditace a kvalitu studia
1.

Fakulta odeslala na rektorát akreditaci doktorského studijního programu Sociologie.
Ředitel Sociologického ústavu AV ČR a děkan FSV UK podepsali dohodu o spolupráci
při realizaci studijního programu, která je přílohou akreditačního spisu.
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2.

3.
4.
5.

Rada pro vnitřní hodnocení na dubnovém zasedání schválila závěrečnou zprávu o
hodnocení bakalářského studijního programu Politologie a mezinárodní vztahy,
současně vzala na vědomí kontrolní zprávu tohoto programu, dále SP Politologie a
veřejná politika a SP Politologie. Schválila změnu garanta doktorského SP Ekonomie a
ekonometrie, který zajišťuje CERGE.
Akademický senát a Vědecká rada FSV UK dostanou k projednání žádost o úpravu
akreditace SP Journalism, Media and Globalisation. Změna se týká složení konsorcia,
které tento SP zajišťuje.
Rektorát zaslal fakultě k úpravám akreditační spis SP Society, Communication and
Media. Jedná se jen o menší počet malých úprav.
Probíhají úpravy akreditací bakalářských SP Sociologie, Sociologie a sociální
politika.

doc. Ing. Tomáš Cahlík, CSc. – proděkan pro doktorské studium a další formy
vzdělávání
1.

2.

3.

Do doktorského studia se přihlásilo 187 uchazečů (v roce 2020 bylo 179 uchazečů, v
roce 2021 bylo 230 uchazečů). Informace podle programů a druhů studia (prezenční,
kombinované) je v přiložené tabulce “PrihlaskyPhD2022”. Kolegium doporučuje
oborovým radám, aby jako školitele přijatých uchazečů navrhovaly pouze docenty a
profesory. Odborní asistenti se mohou podílet na vedení studentů doktorských
programů v roli konzultanta. Školitelem mohou být pouze na základě řádného
zdůvodnění (např. v případě předpokladu brzké habilitace).
Na 4. jednání RKR byl předložen materiál “6. Předčasné odchody ze studia”. V
porovnání s ostatními fakultami má FSV jeden z nejvyšších poměrů předčasného
odchodu ze studia k počtu studentů (spolu s HTF a FTVS). Kolegium doporučuje
oborovým radám, aby se zaměřily na vytvoření takových podmínek, které by
minimalizovaly předčasné odchody ze studia.
V materiálu je i informace o ukončování doktorského studia podle ročníku pro
jednotlivé fakulty. U tří fakult s nejvyšším naposledy spočítaným “graduation rate” (FaF,
MFF a LF Plzeň) je více než 30 % všech ukončení studia v prvních dvou ročnících (u
FaF dokonce 50 %), u FSV je to 26 %. Kolegium doporučuje oborovým radám, aby
individuální studijní plány byly postaveny tak, aby se do třetího ročníku nemohli dostat
studenti, kteří nemají šanci doktorské studium úspěšně ukončit. Pan proděkan pro
doktorské studium a další formy vzdělávání se spojí s paní proděkankou pro vnější
vztahy ve věci vytvoření krátkého propagačního videa k doktorskému studiu.

PhDr. David Emler, Ph.D. – proděkan pro rozvoj
1.

2.
3.

PPSŘ 2022–2025: Dříve fakulta používala projekt většinově jako příspěvek na
internacionalizaci fakulty a institutů, nově min. 60 % na priority MŠMT (kvalita
studijních programů, flexibilní formy vzdělávání, U3V, podpora studentů se
znevýhodněním, kariérní poradenství), detailně v prezentaci na RKD.
Prodloužení projektů OP VVV 015 a 016 z důvodu dostavby a rekonstrukce areálu
Jinonice – jednání na RUK dne 10. 5.
NPO SyRi, kde je FSV UK koordinátorem: proběhne jednání s dalšími fakultami UK o
výši režií a procentu mezd určených na odměny dne 10. nebo 12. 5.
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4.
5.

OP JAK, kde je koordinátorem FF UK: Bude se konat jednání o možném zapojení FSV
UK 17. 5. Pana děkana zastoupí proděkani pro vědu a pro rozvoj.
Vypsáno VŘ na pozici projektového/finančního manažera na projekty NPO, OP JAK a
další.

Mgr. Tomáš Gec – člen kolegia pro projekt Modernizace a rozšíření prostorového
zázemí výuky v Areálu Jinonice
1.

2.

3.

VVV 016 – stavební část – zaslán návrh HMG ze strany zhotovitele stavby (ukončení
prací 31.8. 2022); řešen posun dokončení EU projektu do 30.6. 2023 (týká se primárně
kolaudace budovy SO 02). Převzaty objekty SO 03-SO21 – připravována žádost o
kolaudaci vodních děli. Velký KDS 5. 5. 2022 proběhl za účasti GŔ OHLA.
Vybavení – bude znovu vyhlášena část III a IV VZ na dodávku interiérů, ukončeno
vyhodnocení části II a podepsána smlouva na část I. Vybrán dodavatel VZ na dodávku
RTL studia (opět pouze 1 nabídka). Dnes otevírání nabídek na VZ na dodávku serveru.
Probíhá příprava specifikace VZ na dodávku PC a fotolaboratoře. Byla podána ŽoP a
ŽoR. Komunikace s SVJ okolo o výsadbě zeleně. Konzultace se SÚ Prahy 5 o
způsobu podání opakovaného stavebního povolení.
VVV 015 – žádost o doplnění ŽoP – bude odeslána tento týden. Konzultace s OPPI
RUK způsobu prodloužení do 30. 6. 2023. Byla podána závěrečná ŽoP/ZoR v rámci
projektu VVV 076.

PhDr. Zuzana Kasáková, Ph.D. – proděkanka pro zahraniční styky
1.

2.
3.
4.
5.
6.

Ukrajina
1.1. počet UA studentů na FSV UK jedno z nejvyšších na UK – s ohledem na finanční
a administrativní náročnost bude nutné stanovit maximální počet přijatých
studentů.
1.2. akce 6.5. proběhla úspěšně. Poděkování oddělení OVVK a OZS za organizaci
celé akce.
Příprava fakultního kola výběru studentů pro stipendium SYLFF, které proběhne 25. 5.
2022.
Vyhlášena XV. výzva Fondu Junior (post-docs) pro financování zahraničních juniorních
akademických pracovníků na UK od 1. 1. 2023 do 31. 12. 2024. Informace zveřejněna
a rozeslána na instituty.
Fakultní kolo výběrového řízení na staff mobility v rámci programu Erasmus+ proběhne
26. 5. 2022.
Staff training Crisis management, který proběhl v dubnu hodnocen účastnicemi
pozitivně. Probíhá příprava dalšího staff trainingu, který proběhne 13. 6. 2022.
V úterý 10. 5. 2022 proběhne kick-off meeting projektového týmu WISE na úrovni
univerzity. Ve čtvrtek (12. 5.)–pátek (13. 5.) proběhne zahájení se všemi
mezinárodními partnery v Paříži.

PhDr. Tereza Klabíková Rábová, Ph.D. – proděkanka pro vnější vztahy
1.

Pokračují aktivity k ESU, proběhnuvší první tisková konference zaznamenala dobrý
mediální ohlas.
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2.
3.
4.
5.
6.

Průběžná komunikace s médii, zpracovávání dotazů k různým tématům; úprava
komunikačního desatera navrženého sociální komisí AS FSV UK.
Stále probíhají schůzky s PR pracovníky a řediteli institutů.
Zítra proběhne akce Evropské dialogy Václava Havla:
https://fsv.cuni.cz/aktuality/evropske-dialogy-vaclava-havla.
13. 5. proběhne workshop k náboru magisterských studentů.
Zveřejněna informace o vývoji jinonické rekonstrukce na webu projektu
https://opvvv016-jinonice.fsv.cuni.cz/#aktuality.

PhDr. Malvína Krausz Hladká, Ph.D. – proděkanka pro studijní záležitosti
1.
2.
3.

V návaznosti na hodnocení výuky na fakultě proběhlo vyhodnocení tzv. Zlatého kurzu
dle opatření děkanky č. 39/2018. Ocenění budou kolegové na květnovém AS FSV UK.
Podmínky zvláštního PŘ pro ukrajinské studenty byly po doplnění garantmi programů
finalizovány a zaslány ke kontrole na RUK. Materiál byl zároveň zaslán na zasedání
AS FSV UK.
Aktuálně se řeší agenda zadávání závěrečných prací do SIS.

Mgr. Martin Nekola, Ph.D. – proděkan pro elektronizaci
1.
2.

Proběhla schůzka s ředitelem IES, dnes naplánována poslední schůzka s ředitelem
IMS.
Proběhne schůzka s proděkanem pro IT z FF UK Dr. Kourou.

prof. PhDr. Arnošt Veselý, Ph.D. – proděkan pro vědu a výzkum
1.
2.
3.

Informoval o žádosti o realizaci výzkumu „Inventář akademického stresu ve
vysokoškolském prostředí“ Fakulty humanitních studií, UTB ve Zlíně. Žádost nebude
doporučena. AV odpoví uchazečům.
Management vědy na FSV UK (vstupní materiál pro RKD).
Mezinárodní rada FSV UK – Jednání bude svoláno prezenčně na září 2022. Oddělení
vědy domluví s panem děkanem termín.

Mgr. Magda Pečená, Ph.D. – předsedkyně AS FSV UK
1.
2.
3.
4.

Zasedání senátu se uskuteční 17. 5., hlavní body programu: Principy kariérního
rozvoje na FSV UK, Podmínky přijímacího řízení UA studentů, předání Zlatých kurzů,
Řád studentských ombudsmanů, “Komunikační desatero”.
Zasedání komisí senátu: především 10. 5. od 15 hod sociální komise (diskuse k Řádu
studentských ombudsmanů a “Komunikačnímu desateru”), zván p. děkan a pí. studijní
proděkanka a proděkanka pro VV.
Návrh na změnu řádného termínu zasedání senátu z 7. 6. na 14. 6. z důvodů hladkého
harmonogramu projednání a následného schválení rozpočtu FSV UK (po zohlednění
schvalovacího harmonogramu na úrovni UK v AS UK).
Je potřeba předložit na červnové jednání AS pracovní vyhodnocení naplňování
realizace strategického záměru za první pololetí roku 2022. Za tímto účelem bude
SDKT vytvořen na sdíleném disku dokument, do kterého jednotliví proděkani zpracují
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vyhodnocení oblastí ve své kompetenci. Plán realizace je k dispozici na stránkách FSV
pod tímto odkazem https://fsv.cuni.cz/fakulta/dlouhodoby-zamer-fsv-uk
Ing. Ondřej Blažek – tajemník fakulty
1.
2.

3.

4.

S pronajímatelem Pekařské 16 a s PedF stále vedeme jednání detailech našeho
ukončení nájmu – zejména o vypořádání technického zhodnocení. Čekáme na
stanovisko obou partnerů, kteří si vyžádali delší čas na rozhodnutí.
Probíhají práce na rozpočtu FSV na letošní rok – viz bod pana děkana. Pro rekapitulaci
termínů: Zhruba měsíční zpoždění celého procesu bylo způsobeno rozpočtovým
provizoriem. AS UK schválí rozpočet 13. 5. 2022. Pak potřebujeme týden na
zpracování a jako podklad pro RKD rozešleme do 23. 5. 2022 (a v kopii i členům EK
AS FSV UK). RKD se uskuteční 30. 5. 2022 (hosté budou členové EK AS FSV UK). 31.
5. 2022 by se uskutečnila EK AS FSV UK a bez zbytečného prodlení bychom hned
poslali rozpočet jako podklad pro AS FSV UK, kde by byl rozpočet schvalován na
posunutém plénu AS FSV UK dne 14. 6. 2022.
Probíhá EOP (ekonomicko-organizační projekt) koordinovaný RUK – 19. 5. 2022 bude
pořádán další kulatý stůl ohledně diskuse nad popisem TO BE stavu, který má pak
spolu s dalšími předběžnými tržními konzultacemi tvořit základ pro DVZ pro nový
ekonomický informační systém.
Je řešena otázka využívání certifikátů CESNET či jiných “nekvalifikovaných” certifikátů
místo PostSignum v čistě interních schvalovacích procesech.

Zapsala: Ing. Monika Mandová

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