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Zápis č. 14 z jednání kolegia děkana ze dne 25. 7. 2022 

 

Přítomni: P. Bednařík, O. Blažek, T. Cahlík, T. Karásek, Z. Kasáková, M. Pečená 

 

Hosté: K. Hyláková 

 

Omluveni: D. Emler, T.Gec, T. Klabíková Rábová, M. Krausz Hladká, M. Nekola, A. Veselý 

 

 

 

Sdělení děkana:  

1. Informoval o přípravě projektů do výzvy Špičkový výzkum OP JAK a další projektové 

agendě. Stále se hledá projektový manažer primárně do projektu SyRi, výhledově i do 

dalších projektů. 

2. Nejen s ohledem na zastupování v době nepřítomnosti je žádoucí, aby každý 

z proděkanů měl funkční kvalifikovaný elektronický podpis. Je nutné mailem 

kontaktovat vedoucího IT oddělení, pana Maye, s žádostí o zřízení elektronického 

podpisu. V mailu by mělo být uvedeno celé jméno včetně všech titulů tak, jak bude 

uvedeno v elektronickém podpisu, rodné číslo a informace o tom, v jakém operačním 

prostředí bude el. podpis používán (MAC, Windows). Na základě těchto informací bude 

z oddělení IT zaslán podrobný postup pro získání kvalifikovaného elektronického 

podpisu.  

3. K projednání byl předložen návrh na tvůrčí volno dr. Mouralové (ISS). Podklady byly 

členům kolegia děkana poskytnuty před tímto jednáním. Kolegium děkana návrh na 

udělení sabatiklu schválilo. 

4. Kolegiu děkana byl předložen návrh na udělení ceny ministra školství, mládeže a 

tělovýchovy za mimořádné výsledky výzkumu, experimentálního vývoje a inovací v 

roce 2022 - kniha doc. O.  Konráda z IMS. Nominaci zasílají pan ředitel Nigrin a pan 

doc. T. Weiss, podklady byly poskytnuty členům kolegia před tímto jednáním. Kolegium 

děkana předložený návrh schválilo.  

5. Informoval o průběhu trestního oznámení v kauze SBP s.r.o. a podání stížnosti proti 

usnesení o odložení trestního oznámení z důvodu zásadního nesouhlasu FSV s 

argumentací v odůvodnění usnesení. 

6. Probíhá výběrové řízení na ombudsmana UK – informace viz. https://cuni.cz/UK-

11978.html.  

7. Výjezdní zasedání kolegia děkana proběhne ve dnech 21.-23. října v resortu 

https://www.resorthulin.cz. Kolegium děkana dne 24.10.2022 bude s ohledem na 

výjezdní zasedání zrušeno. 

8. V místnosti 212 proběhne ve dnech 24.-25. října konference s Oxfordskou univerzitou 

pod názvem "Challenges to European Security". 

https://cuni.cz/UK-11978.html
https://cuni.cz/UK-11978.html
https://www.resorthulin.cz/
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Sdělení členů kolegia děkana: 

 

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

1. RUK zaslal na fakultu rozhodnutí o akreditacích a jmenovací / odvolací dekrety garantů 

na základě usnesení z červnového zasedání Rady pro vnitřní hodnocení.  

2. Probíhala finalizace znění smlouvy mezi Univerzitou Karlovou a University of Florence 

o double degree studiu, které bude rozšířením existující akreditace navazujícího Mgr. 

studijního programu Sociology of Contemporary Societies. Nyní bude smlouvu 

projednávat vedení univerzity ve Florencii.  

3. Rektorát připravuje na září dvě pracovní jednání: 1) o bakalářském studijním programu 

Sociologie a sociální politika, 2) o doktorském studiu sociologie na FSV a FF. 

4. Na základě pokynu rektorátu bude nutné podat žádost o úpravu akreditace 

navazujícího Mgr. studijního programu International Masters in Economy, State and 

Society vzhledem ke změně složení členů konsorcia tohoto SP.  

5. Na odboru kvality vzdělávací činnosti a akreditací RUK proběhlo jednání o metodice 

úpravy doktorského studijního programu Moderní dějiny a o přípravě reakreditací čtyř 

studijních programů IKSŽ, které musí být připravené v nadcházejícím zimním 

semestru.      

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

vzdělávání 

1. Dne 14. 7. proběhla online schůzka proděkanů pro doktorská studia fakult UK s 

prorektorem pro doktorská studia a jinými zainteresovanými osobami z rektorátu. 

Diskutovalo se o změnách v doktorském studiu v souvislosti s novým vysokoškolským 

zákonem; zejména o změně financování (ta se předpokládá od akademického roku 

2024-2025), o změně v zapojení doktorských studentů do výuky, o kvalifikaci školitelů 

a o zrušení státní doktorské zkoušky. 

Mgr. Tomáš Gec – člen kolegia pro projekt Modernizace a rozšíření prostorového 

zázemí výuky v Areálu Jinonice 

1. Připravena k podání žádost o prodloužení realizace projektu VVV 015 do 30.06. 2023, 

připravuje se obdobná žádost u projektu VVV 016. 

2. Podána žádost o dodatečné stavební povolení, SÚ požádal o doplnění vyjádření 

vybraných DOSS. 

3. VZ interiéry – smlouva na část III (sudkové posluchárny) zaslána na interim kontrolu 

MŚMT, VZ na servery odeslán na interim kontrolu a schválena. VZ na dodávku PC 
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odeslána na ex-ante kontrolu a po jejím ukončení bude vyhlášena. Vyhlášena VZ na 

dodávku redakčního systému Dalet (RTL). 

4. U projektu VVV 076 byla vypořádána žádost o doplnění závěrečné ŽoP a ZoR. 

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

1. ICM Staff week organizovaný v polovině června 2022 OZS FSV UK byl ze strany RUK 

oceněn za organizaci. Zveřejněno v newsletteru OZV RUK. 

2. Informovala, že tento čtvrtek 28. 7. 2022 je deadline na odevzdání žádostí do Fondu 

Junior na OZS FSV UK. Dále byla diskutována forma rozesílání informací ze strany 

děkanátu na jednotlivé instituty, kterou musí zajistit instituty v rámci svého působení.  

3. Erasmus a další exchange programy 

3.1. komunikace s FF UK ohledně zapisování výměnných studentů; 

3.2. příprava aktivit na nový akademický rok, komunikace s incoming i outgoing 

studenty. 

4. Letní školy  

4.1. probíhá LŠ “The Fund for American Studies”, která končí tento pátek 

29.7.2022; 

4.2. připravuje se LŠ “Global Leadership Program”, která proběhne v první 

polovině srpna 2022. 

5. 4EU+  

5.1. dokončena příprava Educational Pathways Flagshipu 2, oficiální sběr kurzů do 

těchto pathways bude zahájen ve 2. polovině srpna 2022; 

5.2. zveřejněna výzva na podporu měsíčních mobilit Ph.D. studentů, 

akademických a vědeckých pracovníků na univerzity 4EU+ s realizací do 

konce září 2022; 

5.3. za FSV UK podány dvě žádosti o podporu kurzů v rámci Fondu POVIM. 

Mgr. Klára Hyláková – zástupce proděkanky pro vnější vztahy 

1. Proběhlo jednání s M. Vymazalovou ohledně koncepce UK k udržitelnosti. 

2. Na srpen plánována účast FSV na Central European Jamborees za účelem propagace 

plus proběhl úspěšně VědaFest. 

3. Probíhá příprava propagace programů U3V a alumni, plánována strategická setkání s 

SO k dalšímu harmonogramu a podobě náboru studentů. 

4. Během léta probíhá akce Jóga na Hollaru. 

5. Probíhají průběžně další mediální a exekutivní iniciativy k ESU (22. 7. kulatý stůl; 

zvláštní poděkování za mediální podporu M. Romancovovi). 

6. Ke schválení kolegia bylo předloženo komunikační desatero, které bylo členům kolegia 

poskytnuto v podkladech na toto jednání. Kolegium děkana předložené desatero 

schválilo.   
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Ing. Ondřej Blažek – tajemník fakulty 

V letních měsících jsou prioritně řešeny tyto agendy: 

1. Příprava transformace předpisové základny, 

2. Příprava změn v organizaci administrace vědeckých projektů, 

3. IT – weby – dotažení navržených úprav medailonků, příprava webu IES, aplikace 

rezervace – konzultace, příprava platformy pro projektové weby, 

4. EOP – spolupráce s RUK na ekonomicko-organizačním projektu, 

5. Pekařská 16 - vyřešení technického zhodnocení. 

 

Různé: 

1. Z. Kasáková dala ke zvážení vytvoření krizového plánu pro případ opakování epidemie 

COVID v kombinaci s nedostatkem energetických zdrojů v zimním semestru 

2022/2023. 

 

Příští jednání kolegia děkana proběhne dne 15.8.2022 od 9:30 v místnosti H 212. 

 

 

 

Zapsala: Ing. Monika Mandová                              
 

 

 

 

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

 


