Zápis č. 3
z jednání kolegia děkana ze dne 7. 2. 2022

Přítomni: P. Bednařík, O. Blažek, D. Emler, T. Gec, T. Karásek, T. Klabíková Rábová,
M. Krausz Hladká, A. Veselý, M. Pečená
Omluveni: T. Cahlík, Z. Kasáková, M. Nekola
Sdělení děkana:
1. Přivítání nového kolegia a gratulace proděkankám a proděkanům k potvrzení v hlasování AS
FSV UK spolu s předáním jmenovacích dopisů.
2. Harmonogram jednání v LS 2022:
KD 7. 2.
KD 14. 2.
RKR 21. 2.
KD 28. 2.
KD 14. 3.
KD + RKD 28. 3. (kariérní řád)
KD 4. 4.
RKR 11. 4.
KD 25. 4.
RKD 2. 5. (rozpočet)
KD 9.5.
RKR 23. 5.
KD 30. 5.
kulatý stůl s řediteli institutů – studijní agenda 6. 6.
KD 13. 6.
RKR 20. 6.
KD 27. 6.
3. Kariérní řád: Po projednání AS FSV UK 1. 2. bude následovat vypořádání připomínek k
předložení na senátu 1. 3., následně příprava 3. (finální) verze dokumentu k projednání a
schválení RKD (28. 3.) a předložení k informaci AS FSV UK (5. 4.). Rektorát připravuje
metodický pokyn pro postup v případě neplnění kariérního řádu. Proběhla diskuze ke
Kariérnímu řádu a bylo konstatováno, že bude potřeba zařadit i opravný mechanismus, jehož
součástí bude zástupce fakulty. Členům kolegia bude poskytnuta tabulka s vypořádáním
připomínek.
4. SIS - s ohledem na přechod výuky do areálu Jinonice bude potřeba vytvořit dva rozvrhy ve
studijním informačním systému. Přechod výuky do areálu Jinonice bude potřeba podpořit
informační kampaní a zároveň bude potřeba MŠMT doložit splnění povinnosti odučení
potřebného počtu hodin.
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Sdělení členů kolegia děkana:
PhDr. Petr Bednařík, Ph.D. – proděkan pro akreditace a kvalitu studia
1. Rada pro vnitřní hodnocení na svém zasedání 26. ledna 2022 přijala usnesení k třem návrhům
akreditačních spisů. Jedná se o studijní programy Politologie a mezinárodní vztahy,
Politologie a veřejná politika, Politologie. Podle usnesení bude RVH návrhy projednávat a
pokud budou splňovat standardy akreditací UK, tak je schválí, ovšem pouze do 22. 1. 2025,
kdy končí bc. a mgr. akreditace Ústavu politologie FF. Stále tedy zůstává požadavek integrace
studijních programů FSV a FF, i když děkanka fakulty v lednu zaslala prorektorce Wildové
přehled argumentů FSV proti požadované integraci studijních programů (viz přiložený
dokument + podrobnější popis situace). Fakulta chce pokračovat ve vyjadřování nesouhlasu s
integrací dobře fungujících studijních programů. Z diskuze vyplynula potřeba obrátit se na
nového prorektora doc. MUDr. Jana Poláka, Ph.D., MBA se žádostí o osobní setkání, na
kterém by byla problematika integrace znovu probrána.
2. Panel Rady pro vnitřní hodnocení dokončil posuzování bc. studijního programu Politologie a
mezinárodní vztahy s návrhem usnesení, že studijní program prošel tímto hodnocením
úspěšně. Jednotlivé body hodnocení jsou uvedeny v aplikaci SISu. Fakulta má teď 14 dní, aby
se k hodnocení vyjádřila.
3. Rada pro vnitřní hodnocení schválila bez připomínek kontrolní zprávu navazujícího mgr.
studijního programu Veřejná a sociální politika. U kontrolních zpráv odeslaných na RUK v
prosinci probíhá nyní jejich kontrola, u některých jsou požadavky na doplnění.
4. Na Institutu sociologických studií jsou dokončovány tři akreditace pregraduálního studia
(Sociologie se specializacemi; Sociologie a sociální politika; Society, Communication and
Media).

doc. Ing. Tomáš Cahlík, CSc. – proděkan pro doktorské studium a další formy vzdělávání
1. Days of Young Science – viz https://fsv.cuni.cz/en/news/days-young-science-2022. Pan děkan
pověřil PhDr. Petra Bednaříka, Ph.D. zastupováním v agendě doktorského studia a dalších
forem vzdělávání. .
PhDr. David Emler, Ph.D. – proděkan pro rozvoj
1. Výzkumná komponenta 5.1 “Systémová Rizika” (SyRi) - dne 4.2. podán projekt řešitelem
(MU), probíhá příprava mezifakultní smlouvy, kde je FSV koordinátorem (“Příjemcem”) za
UK, metodické vedení RUK
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2. Vzdělávací komponenta 3. 2 – potřeba koordinovat školení zaměstnanců v oblasti “nových
typů výuky” s řediteli institutů. Hlavním koordinátorem v této problematice je Mgr. Ing.
Kristián Šrám. Ředitelé jednotlivých institutů byli vyzváni k zaslání jmen pověřených osob
pro hybridní výuku a elektronizaci.

Mgr. Tomáš Gec – člen kolegia pro projekt Modernizace a rozšíření prostorového zázemí
výuky v Areálu Jinonice
1. Podepsán dodatek č. 5 SoD s OHL (prodloužení termínu předání na 27. 4. 2022), v univ.
kolečku dodatek č. 6 SoD s OHL.
2. Podána ŽoP/ZoR k projektu VVV 016 a VVV 076 (ta již vrácena k dopracování).
3. Probíhá hodnocení VZ na dodávku interiérů.
4. NPO – VaV projekt (projekt FSV ve vazbě na celou UK) – informace o projektovém záměru

PhDr. Tereza Klabíková Rábová, Ph.D. – proděkanka pro vnější vztahy
1. Zajištěna návaznost na dosavadní interní i externí komunikační aktivity.
2. Přípravu papírových vizitek je nutné řešit individuálně s p. Holotíkovou
(https://fsv.cuni.cz/pro-zamestnance/prezentace-fakulty/vizitky) Připomněla nutnost
aktualizace elektronických podpisů členů KD.
3. Příprava interní komunikace k implementaci kariérního řádu. Předsedkyně AS FSV uvedla, že
na AS bude shrnuta celá problematika kariérního řádu a AS bude informován o datu kulatého
stolu k této problematice. Dále bude na AS předložena informace o systémové pomoci při
přípravě habilitačního řízení. Pan děkan navrhl konání každoročního školení, které by
dotčeným pomohlo s celým procesem.

PhDr. Malvína Krausz Hladká, Ph.D. – proděkanka pro studijní záležitosti
1. OD k přeúčtování poplatku v CJSP – odesláno v souladu s RKD ředitelům institutů; zjištěna
chyba v návrhu. Po schválení KD bude zveřejněno.
2. Informovala o aktuálním vývoji v problematice testování zaměstnanců, platnosti očkování a
bezinfekčnosti.
3. Strategická porada s OCJSP ohledně PŘ, problémy s KaM, buddy programu, nastavení slev a
poplatků pro další AR.
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Mgr. Martin Nekola, Ph.D. – proděkan pro elektronizaci
1. Probíhá předávání agendy.

prof. PhDr. Arnošt Veselý, Ph.D. – proděkan pro vědu a výzkum
1. Probíhá příprava složení nové vědecké rady FSV UK.
2. Nové principy rozdělování institucionální podpory na vědu a výzkum (opatření děkana č.
3/2022). Ředitelé institutů by měli dostat informaci o principech rozdělování prostředků na
vědu.
3. Ediční komise – stávající místopředseda komise pověřený výkonem pravomocí předsedy EK
doc. PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D. na funkci rezignoval. Komise je ustanovována děkanským
rozhodnutím, je vhodné mít v komisi zástupce z každého institutu a pan děkan navrhl na
funkci výkonného místopředsedy některého ze zaměstnanců IMS.
4. Mezinárodní rada – i nadále bude probíhat pravidelné setkávání jednou ročně. Pan děkan
navrhl termín schůzky na červen 2022. Na tomto jednání bude tajemníkům představen kariérní
řád. Administrativu a svolávání schůzky bude řešit Bc. Simona Voráčková, DiS. z oddělení
vědy.

Mgr. Magda Pečená, Ph.D. – předsedkyně AS FSV UK
1. Připomínky ke Kariérnímu řádu přislíbil pan děkan vypořádat do 22. 2., následně budou
odeslány senátorům k informaci, popř. projednání (i v komisích) a diskutovány na plénu 1. 3.
2022.
2. Zápisy z KD a RKD. Prosím o zveřejnění v přiměřené době po konání KD a RKD.
3. Bylo vyhlášeno další kolo studentských peněz pro LS 2021/2022, s termínem podání návrhů
do 12. 2. 2022. Senát se bude studentským penězům pravděpodobně věnovat na plénu 1. 3.
2022.
4. Pan děkan potvrdil podporu pro Sportovní den FSV UK organizovaný (pouze) naší fakultou.
Informace bude zprostředkována studentským spolkům.
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Ing. Ondřej Blažek – tajemník fakulty
1. 1. 2. 2022 nastoupila nová vedoucí SD&KT, Ing. Monika Mandová. Stávající vedoucí, Klára
Novosadová, bude na FSV působit do konce dubna.
2. Migrace webů do cross-doménového produkčního prostředí je naplánována takto: IKSŽ 9. 2.
2022, IPS 14. 2. 2022 a ISS taktéž 14. 2. 2022. V dalších týdnech pak proběhnou práce na
upgradu na verzi Drupal 9, následně pak vypořádání požadavků na vývoj (redakční prostředí,
atd.) a sběr dalších požadavků. IES bude migrovat svůj web po skončení LS. Během LS
začnou i práce na přípravě multi site prostředí pro projektové weby na platformě Drupal.
3. Finišují závěrkové práce – 8. 2. 2022 dojde k dokončení účtování na FSV. Případné změny
mohou být dále iniciovány už pouze na základě kontrol RUK.
4. Smetanovo nábřeží – probíhá stavební řízení „Praha bez bariér-Smetanovo nábřeží“, SO101 Komunikace. Dojde k zúžení vozovky. Jedná se o dílčí krok z budoucího komplexního řešení.
Je třeba se spojit s našimi kontakty na magistrátu a Praze 1 ohledně dopravní dostupnosti naší
fakulty.

Různé:
Pan děkan konstatoval, že na jednání Akademického senátu je nutná přítomnost pouze
těch proděkanů, jejichž body budou na daném jednání projednávány.

Zapsala: Ing. Monika Mandová

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