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Zápis č. 13 z jednání kolegia děkana ze dne 27. 6. 2022 
 

Přítomni: P. Bednařík, T. Cahlík, D. Emler, T. Gec, T. Karásek, T. Klabíková Rábová, M. 
Krausz Hladká, M. Nekola, M. Pečená, A. Veselý 
 
prostřednictvím platformy Google Meet: Z. Kasáková 
 
Omluveni: O. Blažek 
 
 
Sdělení děkana:  
1. Předložil KD k projednání a schválení finální znění opatření děkana k Principům 

kariérního rozvoje FSV UK. Poděkoval proděkance Klabíkové Rábové a proděkanu 
Veselému za finální kontrolu textace dokumentu. 

2. Novela zákona o VŠ – připomínky: garantování společných programů více fakult, 
smluvní poplatek za CJSP, habilitace. 

3. Postup přípravy projektů výzvy Excelentní výzkum OP JAK – harmonogram, 
mechanismy koordinace a kontroly (viz informace z pátečních jednání OPP-OPPI).  

4. Byla předložena žádost o poskytnutí tvůrčího volna v zimním semestru 2022/2023 pro 
Dr. Pauliho Bauera z IMS. Dopis ředitele institutu včetně žádosti a projektu dr. Bauera 
byl členům KD poskytnut jako podklad na toto jednání. Kolegium žádost na základě 
předložených podkladů schválilo. 

5. Termín výjezdního zasedání KD byl stanoven na 21.10.–23.10. 2022 
6. Expertní skupina pro Ukrajinu – příprava anglického webu (s poděkováním Kláře 

Hylákové). 
7. Zasedání Mezinárodní rady FSV UK.Termín jednání byl stanoven na 23. září 2022. 
 
 
Sdělení členů kolegia děkana: 

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

1. Rada pro vnitřní hodnocení UK na zasedání 22. 6. 2022 schválila akreditaci 
bakalářským studijním programům Politologie a mezinárodní vztahy, Politologie a 
veřejná politika, Sociologie se specializacemi a magisterskému navazujícímu 
studijnímu programu Politologie na maximální dobu 10 let. U bakalářského studijního 
programu Sociologie a sociální politika přerušila projednávání do září. Prorektor Polák 
plánuje na začátek září setkání panelu RVH a zástupců fakulty ohledně vyjasnění 
budoucího směřování tohoto SP. RVH také schválila změnu garanta studijního 
programu Ekonomický výzkum, který zajišťuje CERGE. Novým garantem bude doc. 
Nicolas Mittag.  



 

  
 Charles University, Faculty of Social Sciences  /  Smetanovo nabrezi 6, 110 01 Prague 1, Czech 

Republic, info@fsv.cuni.cz, tel: +420 222 112 111 
www.fsv.cuni.cz 

2. Fakulta na základě připomínek rektorátu upravila akreditační spis doktorského 
studijního programu Sociologie.  

3. Na rektorátu proběhlo setkání prorektora Poláka, pracovníků odboru kvality vzdělávací 
činnosti a akreditací a studijního odboru s doc. Uherkem z Institutu sociologických 
studií. Projednali záležitosti přípravy rozšíření studijního programu Sociology of 
Contemporary Societies o double degree s univerzitou z Florencie.  

4. Fakulta předložila k podpisu paní rektorce nové znění memoranda mezinárodního 
studijního programu International Masters in Economy, State and Society, kde kvůli 
podpoře ruské agrese na Ukrajinu došlo k vyloučení Higher School of Economics, The 
National Research University, Moscow. Probíhají konzultace s rektorátem ohledně 
úpravy akreditace kvůli změně složení konsorcia tohoto SP.    

5. Ředitelé institutů budou vyzváni k nominaci kandidátů na hodnotitele Národního 
akreditačního úřadu. Fakulta má předložit návrhy na rektorát do poloviny září, přičemž 
pak návrhy všech kandidátů za Univerzitu Karlovu budou odeslány na NAÚ.  
 

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

1. V souboru WelcomeWeekInfoJune je předběžná informace o Welcome Week 2022 pro 
doktorské studenty. Informace bude rozeslána v nejbližších dnech. “Publikační 
seminář” je předběžně domluven s prof. Krištoufkem, “Etický seminář” zajistí doc. 
Cahlík. 

2. V době od 23. 5. do 5. 6. 2022 proběhlo hodnocení PhD kurzů v letním semestru. Dík 
patří Pavlu Kotovi za zajištění celé akce.  Maximálně mohlo být odevzdáno 325 
dotazníků (k hodnocení byli vyzváni pouze takoví studenti, kteří měli ve zkouškách pro 
letní semestr 2022 zapsaný nějaký předmět z doktorského studia – mimo státnic a 
obhajob), skutečně bylo odevzdáno 92. (Pro porovnání čísla před rokem: 365 – 104, 
před dvěma lety 345 - 95.) Výsledky jsou v přiloženém souboru, odpovědi týkající se 
určitého kurzu jsou vždy v řádcích pod sebou. Jediný větší problém podle mého názoru 
indikuje pouze 1 odevzdaný dotazník z Mezinárodních teritoriálních studií. Výsledky 
budou odeslány předsedům oborových rad s tím, aby s výsledky obeznámili garanty 
kurzů a v těch několika případech, kde hodnocení identifikuje nějaký problém sjednali 
nápravu.  
 

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

1. Probíhají průběžné konzultace a úpravy projektu PPSŘ fungujícího již podle nových 
pravidel. 
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2. Byla provedena kontrola aktivit v projektu OP VVV 015, kde bude z důvodu návaznosti 
na OP VVV 016 podána žádost o prodloužení realizace do června 2023. 

3. Ustanovuje se projekt NPO SyRi, fakulta má k dispozici finální rozpočet, konzultujeme 
na ředitelství projektu na MUNI i na OPP RUK. Hlavním problémem je neexistující 
metodika, která by měla být k dispozici pravděpodobně v říjnu. Proběhla dvě 
neúspěšná kola výběrového řízení na pozici projektového manažera, 28. 6. pokračuje 
další kolo. 

4. Očekáváme výsledky projektu NPO Transformace, které měly být zveřejněny během 
června 2022. Připravujeme naplánované aktivity. 
 

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

1. VVV 016 – 15.6. doručena datovka SÚ Praha 5 – do 15. 7. je třeba podat žádost o 
dodatečné stavební povolení. Dotazy ke koncepci parkoviště. Byly zahájena příprava 
na předpřejímky.  

2. VZ na interiéry – část I – probíhá plnění; část II – podepsána smlouva, část III – 
probíhá hodnocení nabídek, část IV - nepodána žádná nabídka. 

3. VZ na servery – probíhá interim kontrola. VZ na RTL studio – podepsána smlouva; 
probíhá ex-post kontrola. VZ na Dalet odeslána k ex-ante kontrole. Probíhá finalizace 
VZ na dodávku PC a dodávku fotolaboratoře. Podepsány smlouvy na dodávku e-knih, 
zahájen průzkum trhu na stěhování fondu do skladu knihovny. 

4. VVV 015 – příprava žádosti na prodloužení projektu do 30. 6. 2023. Proběhlo 
pravidelné setkání projektových oddělení s OPPI. Schůzka proděkanů pro rozvoj 
nadále není svolávána. 
 

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

1. Finišuje příprava letních škol. 
2. Úspěšně proběhl staff training o krizovém managementu. Velmi pozitivní ohlasy od 

účastníků. Poděkování OZS za organizaci. 
3. 4EU+ 

3.1. Setkání programme committee F2 4EU+ – řešena struktura flagshipu, jeho řízení, 
nastavení learning pathways a skills a competences, které musí absolventi 
learning pathways mít. 

3.2. V tomto týdnu se univerzita v Ženevě stává oficiálně součástí aliance 4EU+. 
4. Vyhlášen sběr virtuálních kurzů na UK. Nově dochází k dělení kurzů pro virtuální 

mobilitu do tří kategorií: 
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4.1. 4EU+ Joint Courses (kategorie 1) – kurzy vytvořené v rámci alianční spolupráce 
4EU+ např. edu projektů, které mohou být nabídnuty všem studentům Aliance 
4EU+ – nelze žádat o POVIM; 

4.2. 4EU+ Shared Courses (kategorie 2) – kurzy splňující podmínky 4EU+, 
příslušnost k flagshipu, naplňování klíčových kompetencí, nabízené všem 
studentům Aliance 4EU+ – lze žádat o podporu POVIM; 

4.3. Open Courses (kategorie 3) – kurzy otevřené mimo Alianci 4EU+, tj. nesplňující 
podmínku příslušnosti k flagshipům a naplňování klíčových kompetencí, budou 
nabídnuty studentům všech partnerských univerzit – lze žádat o podporu POVIM. 

5. Zároveň se sběrem virtuálních kurzů byl vyhlášen fond POVIM. Fakultní termín pro 
zasílání žádostí do tohoto fondu je 11. červenec 2022. Všechny požadované 
informace o kurzech musí být zveřejněny v SIS do 15. července 2022. Informace 
zaslány na instituty a zveřejněny. 

6. Informace k UA freemovers na ZS 2022/23. 
 

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

1. Finální podoba Komunikačního desatera bude hotova 30. 6. 2022. 
2. Proběhla akce Pavlač a úspěšně též pilotní verze akce pro zaměstnance a jejich děti 

ve spolupráci s PO, kterému tímto děkujeme za spolupráci. 
3. 30. 6. 17.00 proběhne debata k jednomu z policy briefů ESU (Karel Svoboda) na 

Twitter Space. 
4. 29. 6. od 18.00 proběhne Zahradní slavnost RUK ve Valdštejnské zahradě, všichni jste 

zváni. 
5. Proběhlo setkání s vedoucím OVV M. Čermákem, na základě které je domluvena 

schůzka s p. prorektorem M. Vlachem na srpen (a také zasedl KaPR).  
6. Proběhlo jednání s p. tajemníkem ohledně DOR a jejich komunikace a ohledně 

používání fakultních mailů (data za používání fakultního mailu ze strany studentů 
poskytne IT oddělení).  

7. Studentům i zaměstnancům půjde mail s poděkováním za nasazení a spolupráci 
během LS.  

8. Nastavena FB kampaň pro cizojazyčné studijní programy. 
 

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

1. Nové OD – OD k Úpravě výši stipendií a detaily pro žádosti o stipendia na FSV UK – 
tímto opatřením se ruší opatření děkana č. 15/2019  

2. OD ke slevám v CJSP 
3. Podmínky PŘ – rozesláno na instituty; změny v jazykových požadavcích (dohoda s 
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CJP), Duolingo. 
4. Přijímací řízení a komunikace se studenty – konec 3. kola konec června. 
5. Development scholarship – dle domluvy s proděkanem Emlerem byla rozdělena částka 

pro účely DSch celkem 11 žadatelům (5 náhradníků).  
6. Vyřizování Veterans Fundu a s tím související Western Union. 
7. V návaznosti na NAFSA intenzivně jednáme s partnerskými firmami a potenciálními 

novými partnery – Keystones, Studyportals, Duolingo, Docsity, Unibuddy. 
8. Strategické zacílení reklamních aktivit ve spolupráci s OVVK 
9. Fyzické a online veletrhy (Tbilisi, Baku, online LATAM). 
10. Oslovení cílové skupiny High school study counsellors, přes organizaci CIS – kvůli 

členství nutná spolupráce s RUK; spolupráce s RUK/Study in Prague na dalších 
aktivitách pro tuto cílovou skupinu (na podzim bude SiP organizovat tour pro vybrané 
poradce - chceme se podílet na organizaci. 

11. Strategické plánování aktivity studentských ambasadorů CJSP FSV UK – v plánu 
pilotní projekt ve spolupráci se studentem degree programu; dále obecné plány – 

využití studentů s DS k šíření good stories směrem ven, i dovnitř (FSV UK; Česko). 
12. Příprava na zápis studentů – maily, částečně distanční zápis, hybridní výuka, brožurka; 

úvodní informativní videa, koordinace meetingů jednotlivých programů; Buddy program 
(udržovací práce). 

13. Pozvolná příprava Welcome Weekendu. 
14. Novelizace zákona VŠ – komentáře. 

 

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

1. FSV se zapojí do participativního modelu financování komerčních licencí ZOOM na UK 
(instance cuni-cz.zoom.us). Po konzultaci s řediteli institutů byla na RUK odeslána 
žádost o kalkulaci ceny 140 licencí pro akademický rok 2022/2023. 

2. AR 2022/2023 bude z hlediska využívání ZOOM pro výuku přechodný. Poté bude FSV 
v rámci participativního modelu zajišťovat jednotky komerčních licencí pro zvláštní 
účely (typicky velké hybridní konference nebo akademické semináře). 

3. Od AR 2023/2024 bude preferovanou platformou pro výuku MS Teams. 
 

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

1. Management vědeckých projektů. Budou realizovány interní workshopy (7.9. a 26.9.) 
2. Probíhají první interní diskuse nad úpravou habilitačního řízení. 
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Mgr. Magda Pečená, Ph.D. – předsedkyně AS FSV UK 

1. Senát na svém řádném jednání dne 14. června schválil m.j. návrh Rozpočtu na rok 
2022, Výroční zprávu za rok 2021 a Zprávu o hospodaření za rok 2021.  

2. Za dvě uvolněná místa v senátu po studentech, kteří ukončili studium, nastupují 
poslední dva náhradníci (z řad IPS).  Studentské zastoupení tak v senátu ztrácí IES a 
od září i IMS. 

3. Sociální komise AS FSV UK vyhlásila volby studentských ombudsmanů na 3. – 4. října 
2022.  

 
 
Zapsala: Ing. Monika Mandová                              
 
 

 

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

 


