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Zápis č. 7 z jednání kolegia děkana ze dne 28. 03. 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 
 

Sdělení děkana:  
 
 
1. Informace z výjezdního RKR 

1.1. Úprava rozpočtových principů UK 
1.2. Plán rovných příležitostí UK, nominace do Rady pro rovné příležitosti 
1.3. Průzkum pracovní spokojenosti zaměstnanců UK – dílčí zpráva FSV 

2. Návštěva magnificence rektorky na FSV dne 25. 4. – témata: investiční a ekonomická 
politika univerzity, studijní agenda (vč. CJSP) 

3. Pan děkan informoval o své účasti na slavnostním zasedání u příležitosti 674. výročí 
založení univerzity dne 6. 4. 2022 v 15:00 ve Velké aule Karolina, spolu s ním se 
zasedání zúčastní prof. Veselý (účast v talárech). 

4. Udělení Ceny Miloslava Petruska za prezentaci za rok 2021 Výzkumnému týmu z IKSŽ 
za projekt platformy bojující proti dezinformacím.  

5. Udělení Mimořádné ceny rektorky studentu IPS – Ronan Peter Wordsworth. Zástup na 
předávání zajistí T. Klabíková. 

6. Dne 31. 3. 2022 proběhne pracovní schůzka se spectabilis děkankou FF UK. Členové 
kolegia zašlou své návrhy na témata k projednání.  
7. Informoval, že se zpracovává Výroční zpráva za rok 2021. Do 22. 4. 2022 je třeba 
zaslat podklady. S případnými dotazy je možné se obracet na p. Holotíkovou z SDKT. 
 
 
 
Sdělení členů kolegia děkana: 
 

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

1. Akreditace doktorského studijního programu Sociologie je připravena k projednání na 
fakultní úrovni. Dne 1. 4. bude na programu studijní komise AS, 5. 4. na plénu AS a 13. 
4. ji projedná Vědecká rada FSV.  

2. Vědecká rada FSV UK na zasedání 16. 3. schválila návrhy akreditací studijních 
programů Sociologie; Sociologie a sociální politika; Society, Communication and 
Media. Návrhy nyní budou předány na rektorát. VR schválila také změnu garanta u 
studijních programů Ekonomický výzkum; Ekonomie a ekonometrie, které zajišťuje 
CERGE. Návrhy na změnu budou odeslány na rektorát k projednání Radou pro vnitřní 
hodnocení.  
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3. Probíhají úpravy studijních programů Politologie a mezinárodní vztahy; Politologie a 
veřejná politika; Politologie. Do studijních plánů jsou doplňovány politologické předměty 
z FF a FHS.      

 

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

1. Převzetí Programu na podporu strategického řízení (PPSŘ, dříve Institucionální plán) 
od pana děkana – nově administruje Mgr. Zuzana Kraisinger Karramová z OPPI. 

2. Proběhla konzultace prorektora pro vědeckou činnost prof. Ladislava Krištoufka a 
vedoucí odboru pro projektovou činnost Mgr. Jitky Baťkové ve věci NPO - výzkumný 
projekt SyRi 

3. Informoval o průběhu kontrolního dne stavby Jinonice 17. 3. 2022 a konzultace Ing. 
Arch. Miroslavy Tylšové.  

  

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

1. OHL – informace z KDS (HMG, kvalita stavebních prací, vzorkování), stav vypořádání 
připomínek Revize 1 DPS, předpřejímky a dodání geometrických plánů.   

2. VZ na interiéry - čekáme na vypršení lhůty pro námitky; část III a IV se bude opakovat. 
3. VZ na servery - bude vyhlášena; VZ na RTL - podána pouze jedna nabídka, bude 

zrušena a opakována. 
4. Probíhá specifikace SW pořízeného v rámci VVV 016 a jeho financování v době 

udržitelnosti tak, aby bylo možné zahájit VZ.  
5. V rámci projektu VVV 016 Bude podána ŽoZ o změnu k vybavení fotolaboratoře. Dále 

pak o snížení hraničního milníku a posunutí KA 02 do konce roku 2022. Vypracoval 
situační zprávu projektu VVV 016 k 21/3 2022. 

6. Jednání s SVJ 609 o záboru pro jejich staveniště. Informoval o další komunikaci s SVJ. 
7. V reakci na výsledek Auditu MF byl předložen a projednán návrh nového OD k VKS. 

Materiál byl předložen jako podklad na jednání kolegia děkana a vzat na vědomí.   
 

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

1. Ve čtvrtek 24. 3. 2022 proběhla fakultní Rada Fondu mobility. 
2. Ve čtvrtek 24. 3. 2022 proběhlo výběrové řízení na staff mobility (akademické, 

neakademické) v rámci programu Erasmus+. 
3. Probíhá zpracování nominací na studijní pobyty na akademický rok 2022/23 v rámci 

programu Erasmus+. Celkem je nominováno 432 studentů, což je značný nárůst oproti 
roku 2021, kdy bylo nominováno 316 studentů. Viz tabulka. 
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  IES IKSŽ IMS IPS ISS OZS   
2021 64 61 89 49 31 21 316 
2022 70 95 72 86 68 41 432 

4. Organizace aktivit za účelem poskytnutí odpovědi na dotazy položené v rámci zákona 
č. 106/1999 za oddělení zahraničních styků. Poděkování pracovníkům OZS, OCJSP, 
SO a institutům za spolupráci. 

5. Informace k 4EU+ 
5.1. Účast na setkání na Pedagogické fakultě UK k prezentaci 4EU+ a konkrétně aktivit 

organizovaných v rámci Flagshipu 2. Pozornost byla zaměřena na zařazení kurzů v 
rámci educational pathways F2. 

5.2. V rámci minigrantů podpořeny všechny 4 podané projekty za FSV UK. Celkem 
podáno 27 návrhů, 22 podpořeno. 

5.3. Univerzita z Heidelbergu kontaktovala UK s pozvánkou na konferenci pořádanou 
doktorandy "The Spectre Haunting Academia: Understanding the Role of Academia in 
the Rise of the Far-Right“. Účast 1–2 studentů UK může Rektorát podpořit stipendiem 
na krátkodobou mobilitu v rámci 4EU+. Návrhy příspěvků je třeba zaslat do 15. 
května na adresu hggspeergroup@gmail.com. Nabídka rozeslána na instituty a 
zveřejněna na stránkách OZS. 

6. Poskytnuty bližší informace k Ibero-americkému týdnu, který organizuje MZV ČR a 
kterého se účastní zástupci UK včetně zástupců z FSV UK. Akce se uskuteční ve 
dnech 9.–13. 5. 2022. Informace zaslány zapojeným akademickým pracovníkům na 
FSV UK. 

7. Ve středu 30. 3. 2022 proběhne schůzka s panem proděkanem pro zahraniční věci FF 
UK. 

8. V pátek 1. 4. 2022 proběhne schůzka s paní proděkankou pro zahraniční věci FTVS 
UK. 

9. Ukrajina 
9.1. proběhlo setkání na RUK organizované OZS UK k metodice přijímání ukrajinských 

studentů a akademiků, 
9.2. kontaktní osoba pro ukrajinské studenty  je paní Mgr. Marie Stanovská 
9.3. kontaktní osoba pro ukrajinské akademiky je paní Bc. Gabriela Vernerová 
9.4. k pondělí 28. 3. 2022 jsou do freemover programu zapsáni 2 studenti a probíhá 

finalizace uzavření pracovní smlouvy se 2 akademiky (IKSŽ) 
9.5. za účelem zaměstnávání akademických pracovníků z Ukrajiny proběhne schůzka s 

Personálním oddělením k nastavení procesů a vzájemné komunikace – uchazeč –  
OZS – institut – PO 

9.6. ve spolupráci s paní JUDr. Vandou Wagnerovou připraven návrh na změnu opatření 
děkana ohledně úpravy úhrady za krátkodobý studijní pobyt v cizím jazyce (tzv. 
freemover) pro studenty z Ukrajiny 

9.7. probíhá e-mailová i telefonická komunikace se studenty a potenciálními studenty z 
Ukrajiny na každodenní bázi 
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9.8. v pondělí 28. 3. 2022 proběhlo setkání pracovní skupiny (OCJSP, OZS, SO, PR)  
k otázce Ukrajiny  
 aktuální záležitosti týkající se Ukrajiny  
 otázka akademiků a studentů z Ruské federace – byla řešena otázka odpouštění 

poplatků za studium pro ruské studenty. Pan děkan konstatoval, že není snaha 
odpouštět poplatky ruským studentům, je však možné využít stipendium pro 
studenty v tíživé životní situaci, případně je možné využít stipendium Václava 
Havla. Bylo by vhodné problematiku přístupu k ruským studentům řešit centrálně 
z RUK.  

 probíhá aktualizace webových stránek k problematice Ukrajiny, kde budou 
zohledněny nejnovější informace. 

 zapojení studentky z FSV UK k překladům a komunikaci v Ukrajinštině na 
děkanátu. Kolegium se shodlo, že je možné ocenění její práce je možné formou 
stipendia. 

10. Zapojení do mezinárodního projektového týmu WISE, který se zaměřuje na duševní 
zdraví studentů. 

11. Rozeslány a zveřejněny informace ohledně vyhlášení stipendií Fulbrightovy komise pro 
akademický rok 2023/24. 
 

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

1. Děkanský sportovní den 29. 4. proběhne ve spolupráci s FF UK v Hostivaři (naše 
záštita, spolupráce na propagaci a účast zástupce kolegia/děkana na akci) 

2. Běžná agenda interní i vnější komunikace (mj. zveřejnění informací o projektech 
CEDMO a GEOCEP; záštita pro Europeum, probíhá aktualizace zveřejňovaných 
informací o koordinaci dobrovolníků na úrovni RUK, informace o přispívání a čerpání 
podpory z výzvy Nadačního fondu k Ukrajině a budou zveřejněny dostupné informace k 
přijímání ukrajinských studentů; mediální dotazy aj.) 

3. Plánovány schůzky s PR koordinátory a řediteli na jednotlivých institutech 
4. 12. 4. bude předána Mimořádné ceny rektorky studentovi IPS; 5. 4. bude na udělení 

čestného doktorátu přítomna za FSV UK p. proděkanka Z. Kasáková 
5. Kontaktována sociální komise AS FSV UK pro koordinaci společných nápadů realizace 

fakultní pomoci ukrajinským studentům 
6. Zapojení FSV do JUK 

 

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

1. Byl spuštěn náborový web studysocialsciences.cz – web bude fungovat jako tzv. 
landing page pro naše náborové aktivity a umožní nám získávat kvalitnější kontakty 
(leads) na potenciální zájemce o studium 

2. Připraven a na instituty rozeslán ke komentářům Harmonogram pro AR 2022/2023. 
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3. Informovala o návrhu OD ke slevám na poplatcích ze studia, které bylo následně 
projednáno na RKD. 

4. Přednesla informace k 1. Kolu PŘ CJPS. 
5. Informovala o poplatcích v CJPS pro UA studenty. 
6. Příprava podkladů pro přeúčtování studentokreditů za ZS 2021/22. 

 

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

1. Podal informace ze schůzky s vedoucí ekonomického oddělení FSV UK Bc. Hanou 
Pokornou. 

 

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

1. Podal informace z jednání Vědecké rady FSV UK. 
2. Informace z jednání tajemníků pro vědu – byl řešen především kariérní řád a budoucí 

podoba fakultních časopisů. 
3. Návrh na nového místopředsedu Ediční komise: PhDr. Václav Šmidrkal, Ph.D. (IMS) 

byl přijat.  
4. PR vědy – první schůzka proběhne dne 28. 3. 2022. 

  
Mgr. Magda Pečená, Ph.D. – předsedkyně AS FSV UK 

1. Zasedání pléna senátu se uskuteční v úterý 5. dubna (body programu: akreditace 
doktorského studijního programu Sociologie, Opatření děkana k centrům (integrace 
CESES do ISS), dále předpokládáme informaci z vedení fakulty o stavu projektu 
Jinonice, přístupu fakulty k ukrajinským studentům a informace pana tajemníka Blažka 
k proběhlým auditům. 

2. Zasedání komisí před zasedáním pléna senátu – sociální komise 30.3., legislativní 
komise 31.3., studijní komise 1.4. 

3. AS FSV UK (SocK AS FSV UK) předpokládá účast na projektu/fondu/nápadech 
pomoci ukrajinským studentům na FSV UK – studentská iniciativa (viz pí p. TKB). 

4. AS FSV UK navrhuje pro rok 2022 rozpočet AS FSV UK ve stejné výši jako v roce 
2021 (ca 240 tis. Kč). 
 

Ing. Ondřej Blažek – tajemník fakulty 

1. Dodatek o prodloužení nájmu v Pekařské 10 je nyní finalizován a připraven k podpisu. 
Předpokládáme, že bude tento týden podepsán. 

2. S pronajímatelem Pekařské 16 jednáme o tom, jak vypořádat technické zhodnocení. 
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3. Ekonomicko-organizační projekt – nyní zpracováváme zpětnou vazbu k zpracování 
připomínek k dodané analýze stávajícího stavu zpracování ekonomických agend. 

4. Probíhá příprava rozpočtu 2022. 

  
 
Příští jednání kolegia děkana proběhne dne 4.4.2022 od 9:30 v místnosti č. 212. 
 
  
 
Zapsala: Ing. Monika Mandová 
 
 
 
 
 
Vidi: PhDr. JUDr. Tomáš Karásek, Ph.D. 
 


