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Zápis č. 9 z jednání kolegia děkana ze dne 25. 04. 2022 
 
Přítomni: P. Bednařík, O. Blažek, D. Emler, T. Gec, T. Karásek, Z. Kasáková, T. Klabíková 
Rábová, M. Krausz Hladká, M. Nekola, M. Pečená, A. Veselý 
 
Prostřednictvím platformy Google Meet: T. Cahlík 
 
Hosté:  
prof. MUDr. Milena Králíčková, Ph.D. - rektorka Univerzity Karlovy 
PhDr. Pavel Doleček, Ph.D. - prorektor pro strategickou spolupráci a rozvoj 
prof. PhDr. Ladislav Krištoufek, Ph.D. - prorektor pro vědeckou a tvůrčí činnost  
MUDr. Josef Fontana, Ph.D. - člen kolegia rektorky pro strategie, analýzy a transfer 
 
Návštěva magnificence rektorky prof. Králíčkové na FSV UK: 

1. Investiční politika univerzity a fakult – proběhla diskuse nad možností centralizace 
v oblasti velkých investičních projektů na UK a nad možností pravidelných schůzek 
fakultních proděkanů pro rozvoj, které by umožnily bezprostřední sdílení informací o 
plánovaných, připravovaných i realizovaných projektech. Prorektor Doleček zvažuje 
vhodný formát setkání nad velkými projekty a investicemi. 

2. Studijní agenda – v rámci této oblasti byla řešena otázka integrace studijních 
programů, které jsou realizovány na více fakultách, cizojazyčných studijních 
programů a také byla otevřena otázka chybějící metodiky pro uzavírání double, 
případně joint degrees.  

3. Financování vědy – ze strany FSV byla otevřena otázka rozdělování institucionálních 
prostředků na vědu a výzkum, které stále vychází výsledků měření z dat RIV z roku 
2016, tj. fakticky operuje s výsledky dosaženými v letech 2011–2015. Tato fixace 
dávno překonaného základu je ze strany FSV považována za vadnou a demotivující. 
Prorektor Krištoufek má v plánu na příští rok připravit návrh financování DRKVO, 
který to zohlední. 

 
Sdělení děkana:  

1. Informace z RKR 11. 4. 2022: 
o Schváleni noví členové VR UK, vč. zástupců FSV: prof. Krištoufek, prof. 

Rovná, prof. Říchová, prof. Novotný. Gratulujeme! 
o Na úrovni KR probíhá diskuse o kritériích habilitačních a jmenovacích řízení 

(vč. zohlednění výuky a internacionalizačních aktivit), bude zaslán podnět na 
fakulty. 

o Proběhne konkurz na místopředsedu GA ČR, který je zodpovědný za 
humanitní a sociální vědy. 

o OP JAK: Na podzim se očekává vyhlášení výzvy Excelentní výzkum, 
předpoklad podání 4–5 projektů za UK (tj. pravděpodobně jen 1 projekt v 
humanitní/sociálněvědní oblasti). 

o Věda: Apel prof. Strakoše na vytvoření podmínek pro úspěšné žádostí o 
granty ERC. 

o Rozpočtové principy 2023: Projednání na RK 2. 5., 3. 5. rozeslání tajemníkům 
fakult, následně projednání na RKR 23. 5. 
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o Ukrajina: Univerzita sbírá kurzy, které nabídne online studentům na Ukrajině 
(viz https://forms.office.com/r/JY4VC3mLWF). Stále k dispozici podpora pro 
přicházející akademiky (uvažovat i akademicích, kteří by vyučovali ukrajinsky 
pro studenty na Ukrajině). Uchazečům o studium ČJ k dispozici kurzy ÚJOP.  

o Univerzitní ombudsman –  zaslána reflexe návrhu univerzitního předpisu. 
o Ke konci června 2022 končí ve funkci kvestor Horáček. 

2. Expertní skupina pro Ukrajinu: Byla zahájena činnost, proběhly dvě schůzky, 
naplánován harmonogram 4 nejbližších výstupů (policy brief), první už připraven. Dne 
3. 5. proběhne tisková konference k představení ESU. Pan děkan ocenil činnost 
OVVK v této iniciativě.  

3. Jinonice: Dne 12. 4. proběhlo jednání s generálním ředitelem OHLA ŽS, a. s., s cílem 
upřesnit postup při dokončování a předávání stavby. 

4. Dne 21. 4. proběhlo jednání děkana (za přítomnosti vedoucí OVV, Mgr. Buřičové) se 
studentskými spolky. Diskuse se vedla o studijní agendě (otázky kvality výuky), 
internacionalizaci činnosti spolků a studentských ombudsmanech. 

5. Dne 22. 4. proběhlo jednání děkana a studijní proděkanky s předsedkyní sociální 
komise AS FSV UK k problematice studentských ombudsmanů. 

6. Členové kolegia děkana byli požádáni o vyplnění plánu dovolených s ohledem na 
nutnost zajištění zastupování pana děkana. 

 

Sdělení členů kolegia děkana: 
 

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

1. Rada pro vnitřní hodnocení udělila studijnímu programu International Economic and 
Political  Studies na maximální dobu 10 let.  

2. Fakulta dokončila úpravy studijních programů Politologie a mezinárodní vztahy; 
Politologie a veřejná politika; Politologie. Rektorátní odbor kvality vzdělávací činnosti 
a akreditací předal spisy k projednání Radě pro vnitřní hodnocení. Tento odbor také 
zkontroloval návrhy akreditačních spisů Sociologie; Sociologie a sociální politika a 
zaslal fakultě požadavky na úpravy.  

3. Návrh akreditačního spisu doktorského studijního programu Sociologie prošel 
úspěšně projednáním na fakultní úrovni. Ředitel Sociologického ústavu Jindřich 
Krejčí podepsal dohodu o spolupráci při realizaci studijního programu. Nyní dohodu 
dostane k podpisu děkan FSV a celý akreditační spis bude odeslán na rektorát.   

4. Fakulta odeslala na rektorát žádost o změnu garanta studijního oboru Soudobé dějiny 
v kombinované formě studia.  

5. Rektorátní odbor kvality vzdělávací činnosti a akreditací organizuje setkání garantů 
studijních programů pregraduálního studia v oblasti vzdělávání sociologie za FSV a 
FF.  

6. Výše uvedený rektorátní odbor také konzultoval s fakultou způsob projednání 
připomínek k hodnocení studijního programu Politologie a mezinárodní vztahy, které 
teď bude mít na programu Rada pro vnitřní hodnocení. Odbor stanovil také postup při 
projednání úprav studijního programu Journalism, Media and Globalisation.      
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doc. Ing. Tomáš Cahlík, CSc. – proděkan pro doktorské studium a další formy 
vzdělávání 

1. Proběhla schůzka děkana, proděkana pro doktorské studium, ředitele ISS a garanta 
doktorského studijního programu Sociologie. Hlavním projednávaným bodem byla 
nízká míra úspěšnosti studia v tomto doktorském programu. 

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

1. Ve spolupráci s OPP RUK pokračuje finalizace mezifakultní dohody v projektu SyRi 
(NPO, výzva Exceles), kde figuruje FSV UK jako koordinátor za UK.  

2. Ve spolupráci s OPPI FSV UK probíhá aktualizace struktury čerpání peněz projektu 
PPSŘ. O upravené struktuře budou obratem informováni ředitelé institutů.    

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

1. OP VVV 016 – stavba –  podepsán dodatek č. 6 SoD s OHLA. Informace z KDS. 
Příprava podpisu dohody s OHLA. OHLA nás vyzvala datovou zprávou k přejímacímu 
řízení. 

2. VVV 016 – vybavení – VZ interiéry – interim kontrola části I a II; znovu bude 
vyhlášena část III a IV 

3. probíhá vyhodnocení VZ na dodávku RTL; lhůta pro podání nabídek ve VZ na 
dodávku serverů je  9.5. 2022 

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

1. V pondělí 25. dubna 2022 proběhlo zahájení týdenního staff trainingu organizovaném 
OZS ve spolupráci s IMS a zástupci RUK. Poděkování všem, kteří se na přípravě a 
realizaci podíleli. 

2. Ve středu 20. dubna 2022 proběhlo setkání s paní prorektorkou pro zahraniční věci 
prof. Markétou Křížovou ohledně zaměstnávání zahraničních akademických 
pracovníků. Schůzky se zúčastnili i ředitel IPS FSV UK dr. Petr Jüptner a vedoucí 
Personálního oddělení Bc. Angelika Hájková.  

3. Průběžně probíhá komunikace s ukrajinskými žadateli o studium nebo pracovní 
úvazek. V tuto chvíli máme přes 30 UA freemoverů. Zájem o asistenci novým UA 
studentům ze strany stávajících českých i zahraničních studentů v podobě buddy 
programu je velký.  

4. V pátek 6. května 2022 od 14:00 hodin organizováno neformální setkání pro UA 
studenty, buddies a akademiky v kavárně a dvorku na Hollaru jako prostor pro sdílení 
zkušeností, dotazů a potřeb. Informace zaslána na instituty. 

5. Tento týden zahájen první termín intenzivní výuky češtiny na UJOP. Další termíny: 9. 
5. 2022, 16. 5. 2022, 30. 5. 2022. Další budou přidány dle potřeby. 

6. V úterý 26. května 2022 od 12:00 hodin proběhne online setkání programme 
committee Flagshipu 2 a working group Education ohledně Learning Pathways. 

7. Otevírá se možnost spolupráce Univerzity Karlovy s Université de Geneve.  
8. Probíhá příprava letních škol 2022 ve spolupráci se zahraničními partnery. 
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9. Spolupráce s FTVS UK ohledně sdílení informací o akcích pořádaných pro zahraniční 
studenty. 

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

1. Probíhá organizace oslav 30./32. výročí FSV UK 1. 6. 2022 v Grébovce (16.00–
22.00), od 27. 4. prodej lístků (za symbolickou cenu 32 Kč) přes GoOut a zároveň 
promo události. 

2. Probíhají schůzky s PR odděleními a řediteli institutů, na jejichž základě OVVK 
navrhne: 1. koordinaci a harmonogram organizace DOD; 2. soupis “servisních” 
služeb ze strany OVVK a 3. pravidla pro webovou prezentaci a používání domény 
fsv.cuni.cz plus z nich vzešel podnět k sjednocení komunikačních kanálů, které 
používají studenti (zadávané maily, komunikační platformy aj.) 

3. 1. 4. proběhlo setkání s panem tajemníkem a vedoucí OVVK ohledně agendy nového 
zaměstnance/zaměstnankyně oddělení. 

4. 11. 4. proběhlo setkání s předsedkyní soc. komise AS FSV UK B. Součkovou ve věci 
pomoci ukrajinským studentům (využijeme k tomu avizovanou akci 6. 5.)  

5. Běží aktivity ke skupině Expertní skupina pro Ukrajinu, chystány první policy briefy a 
první veřejné vystoupení 3. 5. 15.00 na Hollaru. 

6. Zajištění účastí na společenských akcích (Univerzitní hokej 25. 4., 29. 4. sportovní 
den FF a FSV UK); 11. 5. je třeba případně učinit registraci na pěší výlet 
organizovaný FSV UK s cílem Karlštejn: https://rektorskyden.cuni.cz/RD-648.html.  

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

1. Stipendijní fond – proběhlo setkání s tajemníkem FSV, po analýze současného stavu 
SF bude připraven návrh změny OD 15/2019 (Úprava výše stipendií a detaily pro 
žádosti o stipendia na FSV UK). 

2. Zvláštní podmínky PŘ pro ukrajinské uchazeče –- SCIO test ve srpnovém termínu 
pro UA studenty. 

3. Na instituty byly zaslány informace a pokyny k propagačnímu webu 
studysocialscienes.cz a komplementaritě s fakultním webem a weby jednotlivých 
institutů. Žádost o aktualizaci. 

4. Proběhlo osobní setkání s partnerem v double degree programu s University of 
Bayreuth, prof. Finkem, ohledně pokračování ve spolupráci a nastavení do dalšího 
období. 

5. Informace z rektorátního kola Fondu mobility. 
6. Spuštěno přihlašování na červnové státní zkoušky v SIS – institutům rozeslané 

podrobné informace. 
7. Po jednání s proděkanem (dr. Koura) z FF ohledně aplikace hodnocení kurzu jsme 

obdrželi návrh na platbu poplatků za správu a hosting aplikace „Hodnocení“ Fakulta 
sociálních věd. 

8. Forma výuky v ZS 2022/23 – otázka bude znovu řešena na příštím jednání KD. 
Z diskuse vyplynula potřeba oddělit postup u degree a českých studentů. 
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Mgr. Martin Nekola, Ph.D. – proděkan pro elektronizaci 

1. Proběhlo první setkání celouniverzitní platformy CePIT pod vedením prorektora 
Skopala. Na ní byly představeny záměry UK v oblasti IT, nejvíce prostoru bylo 
věnováno projektu nového studentského informačního systému. Ten se bude 
připravovat v rámci NPO a bude koncipován jako modulární platforma. 

2. Probíhají schůzky s řediteli institutů FSV UK k agendě elektronizace. Ředitelé jsou 
seznámeni se záměry fakulty a univerzity v této oblasti. Zároveň jsou diskutovány 
zkušenosti institutů a jejich aktuální/budoucí potřeby. Zatím proběhly dvě schůzky 
(ředitel ISS, ředitel IPS). 

3. Proběhla schůzka s Mgr. Skalickým (Matfyz UK, dříve FF UK) ohledně nástrojů 
používaných na ostatních fakultách a možností jejich implementace na FSV UK. 

 prof. PhDr. Arnošt Veselý, Ph.D. – proděkan pro vědu a výzkum 
1. Žádost doc. Joanny Kosmaczewské o realizaci výzkumu na populaci studentů FSV 

UK (soubory přiloženy). O konečné podobě realizace výzkumu na FSV UK rozhodne 
paní proděkanka pro studijní záležitosti PhDr. Malvína Krausz Hladká, Ph.D. 

2. Žádost proděkana Petra Bednaříka o hlasování vědecké rady per rollam ve věci 
úpravy akreditace programu Erasmus Mundus Journalism, Media and Globalisation. 
Bylo dohodnuto, že hlasování neproběhne per rollam, ale bude zařazeno na řádnou 
vědeckou radu 18. 5. 2022. 

3. V návaznosti na schůzku s ředitelem IPS proběhla první diskuse o dělbě 
odpovědností při podávání projektů a vykazování publikací a nad kompetencemi 
institutů při zajišťování kvality podávaných výzkumných projektů. 

4. Návrh prof. Potůčka o úpravu jednacího řádu Vědecké rady. 
 . Statut fakulty v čl. 9 odst. 7 stanoví, že čestný člen nemá právo hlasovat. 
a. Jednací řád vědecké rady v čl. 6 odst. 1 upravuje způsobilost rady hlasovat a 

v odst. 2 platnost jejího hlasování. V obou odstavcích však operuje pouze s 
pojmem člen vědecké rady bez dalšího rozlišení na členy řádné a čestné. 

Návrh stanoviska vedení FSV UK: Statut fakulty je normou nadřazenou ostatním předpisům, 
které jsou na fakultě vydávány, tedy vč. jednacího řádu VR. Nejde tedy o vztah mezi 
normami stejné právní síly, kde bychom museli zvažovat jejich sladění, ale o situaci, kdy 
norma nižší právní síly (jednací řád) upřesňuje ustanovení statutu. Platí tedy, že čestní 
členové VR nemohou hlasovat, přestože to jednací řád dále nekonstatuje. Z tohoto hlediska 
proto není nutná změna jednacího řádu, protože existuje jednoznačný výklad stávající 
regulace ve vztahu JŘ a statutu. 

1. Schůzka Ediční komise proběhla dne 19. 4. 2022. 

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

1. AS FSV UK nebude podávat připomínky k Novele Jednacího řádu AS UK. Tato 
novela zavádí možnost online zasedání a hlasování pléna AS UK i v době mimo 
nouzový stav. 

2. Zasedání pléna senátu dne 5. 4. 2022 proběhlo dle schváleného programu. Další 
proběhne 17. 5. 2022. 
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Ing. Ondřej Blažek – tajemník fakulty 

1. Dodatek o prodloužení nájmu v Pekařské 10 do 31. 1. 2023 je podepsán a zveřejněn 
v registru 

2. S pronajímatelem Pekařské 16 a s PedF vedeme jednání detailech našeho ukončení 
nájmu – zejména o vypořádání technického zhodnocení. 

3. Rozpočet FSV. O termínu, kdy rozpis schválí AS UK se bude teprve jednat. Jako 
pravděpodobná varianta se jeví mimořádné zasedání AS UK 3. 6. 2022 a tedy 
mimořádné zasedání FSV AS UK na konci června. 

4. Na přelomu dubna/května čekáme pracovní verzi principů UK pro rok 2023, s 
předpokládaným schválením do začátku prázdnin. 

5. Probíhá EOP (ekonomicko-organizační projekt) koordinovaný RUK – tento týden ve 
čtvrtek proběhne kulatý stůl ohledně analýzy TO BE stavu. 

6. Řešíme různé aspekty otázky DPH v souvislosti s CEDMO (NPO). 
7. Je řešena otázka využívání certifikátů CESNET místo PostSignum v čistě interních 

schvalovacích procesech. 

  
Různé: 

1. Pan děkan požádal o zajištění zástupu na jednání RKR dne 2.5.2022. Zástupem byl 
pověřen proděkan pro vědu a výzkum prof. PhDr. Arnošt Veselý, Ph.D. 

2. Kolegium děkana poděkovalo za dosavadní spolupráci odcházející vedoucí 
Sekretariátu děkana a kanceláře tajemníka Kláře Novosadové a ocenilo její působení 
na FSV UK.  

  
  
  
Zapsala: Ing. Monika Mandová                              
 
 
 
 

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


