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Zápis č. 11 z jednání kolegia děkana ze dne 30.05.2022 
 
Přítomni: P. Bednařík, O. Blažek, T. Cahlík, D. Emler, T. Gec, T. Karásek, T. Klabíková 
Rábová, M. Krausz Hladká, M. Pečená, A. Veselý 
 
Omluveni: M. Nekola, Z. Kasáková,  
 
Sdělení děkana:  
1. Rozpočet FSV UK na rok 2022. 
2. Informace z RKR ze dne 23. 5. 2022 (výběr): transformace CU Staff Welcome Centre - 

přímá podpora zaměstnávání cizinců; nový organizační řád RUK (OR 17/2022); 
navýšení nákladů na EIZ; podněty k úpravy kritérií pro habilitační a jmenovací řízení  - 
větší důraz na výuku; spolupráce s britskými univerzitami skončení Erasmus+ v 
UK; vytvoření seznamu styčných pracovníků fakult pro propagaci vědy; nové iniciativy 
European Degree a European University Degree (v rámci 4EU+); revize počtu licencí 
Zoom; zvýšení rozpočtu na studenty se SSP; ustavení univerzitního ombudsmana.  

3. Výroční zpráva a výroční zpráva o hospodaření za rok 2021: odevzdána jako podklad 
na plénum AS FSV UK konané 14. 6. 2022. 

4. Pracovní vyhodnocení naplňování plánu realizace strategického záměru za první 
pololetí roku 2022 – bude prezentováno na jednání AS FSV UK dne 14. 6. 2022. 

5. Termíny konání kolegia děkana v létě 2022 - 25.07.2022, 15.08.2022, 05.09.2022. 
6. Cena Arnošta z Pardubic: nominace na vynikající počin ve vzdělávací činnosti a 

vynikajícího vyučujícího pouze z IPS (kurz “Crisis Games” jako počin, dr. Riegl a dr. 
Doboš jako vyučující). Kolegium děkana schválilo nominace z IPS. 

7. Svolání schůzky pracovní skupiny FSV UK a zástupkyně fakulty v univerzitní Radě pro 
rovné příležitosti. 

 

Sdělení členů kolegia děkana: 
 

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

1. Rada pro vnitřní hodnocení na květnovém zasedání udělila akreditaci na maximální 
dobu 10 let navazujícímu mgr. studijnímu programu Society, Communication and 
Media. Současně schválila žádost ohledně úpravy akreditace Erasmus Mundus 
Journalism, Media and Globalisation.  

2. Fakulta dokončila úpravy návrhů akreditací bc. studijních programů Sociologie se 
specializacemi, Sociologie a sociální politika a odeslala je na rektorát k projednání 
Radou pro vnitřní hodnocení.  

3. Proběhlo jednání s pracovníky odboru kvality vzdělávací činnosti a akreditací RUK 
včetně nového vedoucího pana Homolky. Při jednání byly projednány různé otázky 
ohledně akreditací a hodnocení studijních programů.  

4. Na rektorátu se uskutečnilo jednání doc. Poláka, prorektora pro kvalitu vzdělávací 
činnosti a akreditace, s garanty sociologických studijních programů z FSV a FF za 
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účasti některých členů Rady pro vnitřní hodnocení. Diskutovali společně o 
problematice integrace studijních programů v oblasti vzdělávání sociologie.     

5. Rektorát poslal na fakultu k vyplnění dotazník o hodnocení výuky studujícími v 
akademickém roce 2020/2021.    

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

1. Proběhla informativní online schůzka s předsedy oborových rad ohledně doporučení 
oborovým radám formulovaných na minulém kolegiu děkana.  

2. Proběhla online schůzka s proděkankou pro vnější vztahy týkající se videa o 
doktorském studiu. 

3. Welcome Week 2022 pro PhD studenty proběhne od 26. 9. do 30. 9. (mimo středy, kdy 
je státní svátek). Předběžná informace bude rozeslána PhD studentům a přijatým 
uchazečům na přelomu června a července. 
  

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

1. Projekt SyRi podaný ve výzvě NPO EXCELES byl úspěšně navržen k financování, 
probíhá intenzivní příprava realizace, která začíná již 1. 6. Koná se rovněž výběrové 
řízení na projektového/finančního manažera projektu. 

2. V projektu PPSŘ začalo čerpání podle nových priorit nastavených RUK, vyvstala 
potřeba revidovat strukturu účetních středisek na FSV, aby odpovídala realizovaným 
opatřením. 

3. Proběhla informační schůzka k přípravě žádosti ve výzvě OP JAK, kterou by měla 
koordinovat FF UK. 

4. Vzhledem ke komplikacím rekonstrukce a dostavby areálu Jinonice se připravuje 
žádost o prodloužení projektu OP VVV 016 a návazného projektu OP VVV 015. 
  

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

1. VVV 016 –) stavba –) uzavřena jednání o HMG. Čekáme na výzvu od  SÚ Praha 5, 
jednání s SÚ o formě požadované dokumentace. 

2. VZ na interiéry – probíhá plnění části I, interim kontrola části II, znovu vyhlášena část III 
a IV. 

3. VZ na servery – vítězný uchazeč požádán o doplněni. VZ na RTL – probíhá podpis 
smlouvy. VZ na PC –) probíhá specifikace VZ. 

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

1. Vysíláme vedoucí OVVK B. Buřičovou jako členku Komise pro komunikaci a PR 
Univerzity Karlovy. 

2. Na FSV UK proběhla focus group ke komunikaci vědy; budeme dále rozvíjet debatu i s 
RUK. 
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3. 27. 5. 2022 proběhlo setkání s proděkankou pro komunikaci FSS MUNI dr. 
Veronikou Zamazalovou a také členkou rektorky pro UK Point PhDr. Ing. Marií 
Vymazalovou, Ph.D. 

4. Setkání s p. proděkankou pro studijní záležitosti ohledně auditu používaných 
komunikačních kanálů se studenty, podoby odevzdávaných tezí, odevzdávání 
kvalifikačních prací a aktualizace brožur poskytovaných při zápisu do studia (probíhá). 

5. Dokončeny PR schůzky na institutech; probíhá vyhodnocení. 
6. Vyřešeno financování studijních ambasadorů z PPSŘ po domluvě s p. proděkanem pro 

rozvoj. 
7. Proběhl workshop k lepšímu zacílení komunikace náboru studentů. 
8. 30. 5. 2022 od 17.00 proběhne veřejná prezentace principů kariérního rozvoje FSV UK. 
9. Další běžná agenda. 

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

1. Zvláštní podmínky PŘ byly schváleny AS FSV UK.  
2. Setkání se studentem CJSP, projekt zapojení studentů do společných aktivit FSV. 
3. Opatření děkana ke slevám doplněno o interní metodiku, bude zasláno k finálnímu 

náhledu ředitelům institutů a následně vydáno. 
4. Stipendijní fond – návrh řešení zaslán tajemníkovi, právní náležitosti jsou nadále 

řešené s právničkou FSV JUDr. Wagnerovou.  
5. Došlo k přepracování otázek v rámci hodnocení kurzu (po covidovém období). 
6. Informovala o možná změně poplatku v CJSP pro AR 2023/24. Do 10. 6. 2022 je 

možné předložit návrh na navýšení poplatku. 
7. Kolegium schválilo proplaceni SCIO testů pro příští AR. 

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

1. Informoval o přípravě OP JAK. 
2. Přednesl informace o průběhu projektu SyRi. 
3. Na jednání Vědecké rada dne 8. 6. 2022 budou prezentovány principy kariérního 

rozvoje. Bod bude zařazen pouze pro informaci, podklady je nutné odeslat do středy 1. 
6. 2022.   

4. Prezentoval návrhy na Cenu Josefa Hlávky pro nejlepší studenty a absolventy (Za FSV 
můžeme na Rektorát odeslat jednu nominaci). Podklady byly kolegiu poskytnuty 
předem. 
 IES: Mgr. Mikayel Harutyunyan 
 IPS:  Bc. Matěj Frouz 

Kolegium děkana se shodlo na nominaci kandidáta IES Mgr. Mikayela Harutyunyana. 
5. Prezentoval návrhy na Cena MŠMT pro nejlepší studenty a absolventy (zde můžeme 

na RUK odeslat nominaci za každou kategorii). Podklady byly kolegiu poskytnuty 
předem. 

Bakalářské studium: 
 Bc. Barbora Novotná (IKSŽ) 
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Magisterské studium: 
 Mgr. Gabriela Knížková (IKSŽ) 
 Mgr. Ivana Špačková (IPS) 

Kolegium děkana se shodlo na nominaci kandidátky IPS Mgr. Ivany Špačkové.  
6. Informoval o převodu časopisu Central European Journal of Public Policy. 
  
Mgr. Magda Pečená, Ph.D. – předsedkyně AS FSV UK 

1. Plénum AS FSV UK se sejde na svém dalším jednání 14. června (řádný termín byl 
posunut o týden z 7. června) kvůli harmonogramu rozpočtu.  

2. Ekonomická komise AS FSV UK se sejde v úterý 31. 5. v 9 hod., členové komise jsou 
pozváni i na RKD dnes, 30. 5. 2022. 

3. LK AS FSV UK spolu s předsednictvem AS FSV UK řeší výklad Volebního řádu AS 
FSV UK ohledně absence senátorů nebo/a náhradníků z řad jednotlivých institutů. 

4. Sociální komise AS FSV UK dokončuje formulace “Komunikačního desatera”. 
  
Ing. Ondřej Blažek – tajemník fakulty 

1. Rozpis příspěvku a dotace FSV UK pro rok 2022 je připraven do schvalovacího 
procesu. 

2. S pronajímatelem Pekařské 16 jednáme o vypořádání technického zhodnocení za 
situace, kdy po nás do budovy z rozhodnutí pronajímatele nejde bohužel Pedagogická 
fakulta FSV. 

3. ITO připravuje interní certifikační autoritu FSV UK (pro nekvalifikované elektronické 
podpisy), kterou budeme využívat pro interní oběh dokumentů (zejména podpisy 
příkazců operací a správců rozpočtu). 

  
 
 
 
 
  
Zapsala: Ing. Monika Mandová                              
 
 

 
 
 

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

 


