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Zápis č. 12 z jednání kolegia děkana ze dne 13. 6. 2022 
 
Přítomni: P. Bednařík, O. Blažek, D. Emler, T. Gec, T. Karásek, Z. Kasáková, M. Krausz 
Hladká, M. Nekola, M. Pečená, A. Veselý 
 
prostřednictvím platformy Google Meet: T. Klabíková Rábová 
 
Omluveni: T. Cahlík 
 
Sdělení děkana:  

1. Termíny jednání kolegia děkana na II. pololetí roku 2022:  
 KD: 25. 7., 15. 8., 5. 9., 19. 9., 10. 10., 24. 10., 14. 11., 28. 11., 19. 12. 
 RKD: 12. 9., 31. 10., 5. 12. 
 RKR: 3.10., 7. 11., 12. 12. 
1. Principy kariérního rozvoje FSV UK: Dne 30. 5. od 17 hodin proběhla veřejná 

prezentace PKR akademické obci FSV, dokument bude dopracován a předložen ve 
finální podobě opatření děkana na KD 27. 6. 

2. Žádost vedení univerzity k možné úpravě habilitačního řízení na FSV UK. Sjednocení 
přístupu v otázce spoluautorství a větší zohlednění kvality výuky.  

3. Strategické úkoly na II. pololetí 2022: 
 implementace PKR – přílohy institutů, individuální plány kariérního rozvoje 
 dokončení stavebních prací a vybavení jinonického areálu, příprava na stěhování 
 administrace a management vědeckých projektů 
 diskuze o parametrech rozvoje kvality výuky – proděkanka pro studijní záležitosti a 

proděkan pro akreditace a kvalitu studia přes léto zjistí možnosti hodnocení kvality 
výuky.  

 koncepce elektronizace oběhu dokumentů/formulářů 
 koncepce vnější a vnitřní komunikace 
 revize mezinárodních partnerství a spolupráce 

4. Mezinárodní rada FSV UK – navrhnuty termíny konání prezenčního jednání v září 
2022. 

5. Výjezdní zasedání kolegia děkana – SDKT zjistí možné termíny v září nebo říjnu 2022. 
 
 

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

1. Doc. Uherek jako garant studijního programu Sociology of Contemporary Societies se 
23. 6. sejde s prorektorem Polákem a pracovníky odboru kvality vzdělávací činnosti a 
akreditací. Budou projednávat smlouvu UK s univerzitou ve Florencii o vytvoření 
společného double degree. Až bude smlouva finalizována, tak fakulta požádá o 
rozšíření akreditace.  
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2. Fakulta bude muset dát návrh na úpravu akreditace navazujícího Mgr. studijního 
programu International Masters in Economy, State and Society, protože mezinárodní 
konsorcium vyloučilo zúčastněné ruské univerzity za jejich podporu útoku na Ukrajinu. 
Nejprve bude nutné podepsat upravené memorandum.  

3. Institut mezinárodních studií připravuje úpravu akreditace doktorského studijního 
programu Moderní dějiny.  

4. Institut sociologických studií připravuje rozšíření akreditace navazujícího 
magisterského studijního programu Veřejná a sociální politika o distanční formu studia. 

5. Rektorát poslal na fakultu k úpravě návrh akreditace doktorského studijního programu 
Sociologie.  

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

1. V projektu PPSŘ proběhla revize účetních středisek, začalo čerpání letošní alokace na 
celofakultní i institutové aktivity.  

2. V projektu NPO SyRi byla podepsána partnerská smlouva mezi UK, Masarykovou 
univerzitou a ústavy AV ČR. Proběhla koordinační schůzka napříč všemi podpořenými 
projekty z výzvy NPO EXCELES na UK. Dokončujeme znění mezifakultní dohody SyRi 
v rámci UK a čekáme na finální verzi rozpočtu, abychom mohli zahájit financování 
naplánovaných aktivit (viz přiložená fiche projektu).  
  

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

1. VVV 016 – plánovány předpřejímky SO 02 a SO 01. Rozhodnutí MMP nabylo právní 
moci. Zadána tvorba dokumentace pro opak. stav. řízení. 

2. VVV 015 – příprava žádosti o prodloužení do 30. 6. 2022. 
  
PhDr. Zuzana Kasáková, Ph.D. – proděkanka pro zahraniční styky 
1. Otázka zapojení FSV UK do Programu Občanské společnosti. 
2. Informovala o setkání s prorektorkou pro zahraniční vztahy a zástupci OZV RUK. 

2.1. program CENTRAL – dávat vědět informace o akcích financovaných z programu 
CENTRAL Centru strategických partnerství UK, vždy uvádět afiliaci CENTRAL u 
jakékoli aktivity financované z tohoto programu; 

2.2. Fond mobility – jarní kolo, převis poptávky, mobility akademiků 4. prioritou, nutné 
uvést, v čem tato mobilita přispívá k rozvoji fakulty atp., reflektován požadavek FSV 
UK, aby zdůvodnění neudělení podpory bylo neúspěšným žadatelům uvedeno přímo 
v aplikaci; 

2.3. Travel Fund – možné žádat pouze jednou na jednu partnerskou instituci; 
2.4. Krizový informační systém – příprava metodiky ke zvládání krizových situací (uvnitř i 

navenek univerzity); 
2.5. mobility v rámci programu Erasmus; 
2.6. Iberoamerická cena 

 určena Bc. a Mgr. studentům českých VŠ, pro nerodilé mluvčí; 
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 eseje ve španělštině a portugalštině na libovolné́ téma z oblasti umění,́ vědy, 
kultury, ekonomie, historie, literatury, politiky a společnosti některé́ z 
iberoamerických zemí. 

2.7. Ukrajina 
 FSV UK má polovinu všech studentů, kteří studují na UK, zapojeno celkem 15 

fakult; 
 zaměstnáno na UK ke konci května 12 osob, zapojeno 7 fakult; 
 otázka podpory freemovers v ZS 2022/23; 
 příprava informativní schůzky o přijímacím řízení pro UA studenty ve spolupráci se 

SO, která proběhla 9. června 2022; 
2.8. spolupráce se CEFRES a další otázky. 

3. V pondělí 13. 6. 2022 zahájen 1st International E + ICM Staff Week Training on Crisis 
Management.  

4. Zveřejněny výsledky programu POINT. Žadatelé byli informováni. Celkem podáno 43 
žádostí, podpořeno 25 žádostí. Z hlediska výše prostředků alokována částka 
o polovinu nižší, než bylo požadováno. 

5. 4EU+ 
 příprava learning outcomes of learning pathway European Citizenship; 
 do konce června proběhne setkání k nastavení learning outcomes všech learning 

pathways v rámci Flagshipu 2. 
6. Setkání k PPSŘ k internacionalizaci, které proběhne 13. června 2022. 

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

1. Nová zaměstnankyně přebírá agendu interní komunikace, její agenda bude revidována 
optikou strategického záměru. 

2. Aktualizace brožur a dokumentů pro zapsané studenty – bude projednáno na příštím 
jednání KD. 

3. Finalizace komunikačního desatera. 
4. Zveřejnění prezentace PKR v ČJ a AJ na webu FSV UK. 
5. Na webu byla komunikována zpráva o projektu SyRi. 
6. Plánovaná schůzka s vedoucím OVV UK M. Čermákem. 
7. Proběhla schůzka s Terezou Mašínovou z Oddělení publicity vědy, výzkumu a inovací 

Úřadu vlády k možné spolupráci ohledně komunikace vědy. 
  
PhDr. Malvína Krausz Hladká, Ph.D. – proděkanka pro studijní záležitosti 
1. Připraveno OD Stanovení výše stipendia za vynikající studijní výsledky dosažené v 

akademickém roce 2021/2022. 
2. Schůzka s ukrajinskými uchazeči se uskutečnila ve čtvrtek, 9.6.2022 - informativní 

setkání, diskuse, cca 60 zúčastněných, instrukce ohledně PŘ. 
3. Na RUK byl odeslán návrh zvýšení poplatku v CJSP na AR 2023/24 dle návrhů z 

institutů. 
4. Prezenční setkání proděkanů s prorektorkou pro studium se uskuteční v pondělí 13. 6. 

2022. 
5. Spuštěno hodnocení výuky za LS 2022. 
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Mgr. Martin Nekola, Ph.D. – proděkan pro elektronizaci 
1. Květnové kolegium rektorky UK schválilo následující změny v poskytování licencí pro 

distanční výuku: 
1.1. licence MS Teams jsou a budou považovány za hlavní systém pro distanční 

synchronní výuku a UK je bude nadále poskytovat, 
1.2. licence Adobe Connect se prodlužovat nebudou, 
1.3. bezplatné licence ZOOM instance cesnet.zoom.us budou prodlouženy do května 

2023 (UK však negarantuje jejich prodloužení, to je na sdružení CESNET) – tyto jsou 
poskytovány ve variantě EDU (až 300 účastníků, neomezený čas) a BASIC (až 100 
účastníků, 40 min.), 

1.4. komerční licence ZOOM (instance cuni-cz.zoom.us) budou buďto ukončeny k 1. 10. 
2022 nebo přejdou do modelu participativního přístupu, kdy se na financování podílí 
fakulty z 50 %. 

2. Ředitelé institutů byli požádáni o odhad počtu potřebných licencí ZOOM do 20. 6. 
3. Proběhlo jednání s proděkanem pro IT z FF UK dr. Kourou. Byly diskutovány 

zkušenosti z elektronizace vybraných agend a možnosti implementace na FSV UK. 
4. Proběhlo jednání CePIT. Hlavní body programu: aktuální stav přípravy projektové 

dokumentace k novému SIS a prezentace nového systému vnitřní komunikace 
(intranetu) na PedF UK. 

  
prof. PhDr. Arnošt Veselý, Ph.D. – proděkan pro vědu a výzkum 
1. Projekt OP JAK  

 FF UK – Návrh projektu v oblasti humanitních věd navazující na projekty řešené v 
OP VVV (Kreas II); 

 FSV UK Návrh projektu v oblasti rozvoje analytických a statistických nástrojů a 
nástrojů strojového učení ve společenskovědních disciplínách; 

 Koordinace zapojení v rámci jiných subjektů; 
2. Postoupení časopisu CEJPP univerzitě Mateja Bela v Banskej Bystrici  
3. Úprava podmínek habilitačního a jmenovacího řízení. 
  
Mgr. Magda Pečená, Ph.D. – předsedkyně AS FSV UK 

1. Rozpočet pro rok 2022 byl Ekonomickou komisí AS FSV UK projednán a doporučen 
plénu senátu ke schválení. 

2. Volby ombudsmanů vyhlášeny Sociální komisí AS FSV UK na 3.– 4. října 2022. 
  

Ing. Ondřej Blažek – tajemník fakulty 
1. Weby fakulty a institutů – byly zadány další úpravy medailonků – filtry, redakční 

přístupy a úpravy určitých detailů, byla vytvořena prázdná instance pro IES. 
2. Projektové weby – původní plán vytvořit základní šablonu a multisite řešení pro 

jednotnou správu na platformě drupal s největší pravděpodobností opustíme a 
vytvoříme tento multisite na platformě wordpress. Ve spolupráci ITO s OVVK probíhá 
inventura v oblasti projektových webů. 

3. Ve spolupráci s ITO řešeny další agendy: kapacita google disku, režim správy 
koncových zařízení, příprava interní certifikační autority. 
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4. Po schválení rozpočtu na AS FSV UK budeme schvalovat pololetní odměny a případné 
navýšení mezd. Ohledně vedoucích oddělení, kde je sdílená odpovědnost, bude 
tajemník kontaktovat příslušné proděkany. 

5. Probíhá EOP projekt – probíhají on-line workshopy, v pátek např. ohledně integrací s 
ostatními systémy, dnes technické parametry a migrace dat. 

6. Interně, zatím s panem děkanem, probíráme možnosti řešení doporučení z interního 
šetření v oblasti administrace vědeckých projektů. 

7. Pekařská 16 – poskytujeme součinnost a dodáváme podklady k analýze řešení 
technického zhodnocení budovy. 

  
  
Různé: 

1. D. Emler tlumočil dotaz několika zaměstnanců FSV, zda by bylo možné v souladu s 
Opatřením rektora 8/2022 aktualizovat Opatření děkanky 56/2018. Pan tajemník 
přislíbil aktualizaci tohoto opatření. 

2. Z. Kasáková se dotázala na možné navýšení stropů na ubytování s ohledem na 
rostoucí ceny a inflaci. Pan tajemník přislíbil aktualizaci tohoto opatření. 

  
  
  
Příští jednání kolegia děkana proběhne dne 27.6.2022 od 9:30 v místnosti H 212. 
  
  
Zapsala: Ing. Monika Mandová                              
 
 
 

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

 


