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Zápis č. 15 z jednání kolegia děkana ze dne 15. 8. 2022 

 

Přítomni: O. Blažek, T. Cahlík, D. Emler, T. Karásek, M. Krausz Hladká, M. Nekola, M. 

Pečená 

 

prostřednictvím platformy Google Meet: 
 

Omluveni: P. Bednařík, T. Gec, Z. Kasáková, T. Klabíková Rábová, A. Veselý 

 

Sdělení děkana:  

1. Informace o stavu a výhledu dokončení jinonického projektu. 

2. Informace o stavu příprav projektů do výzvy Špičkový výzkum OP JAK. 

3. Mgr. promoce a účast jednotlivých proděkanů v termínu 14.-15.9.2022 

4. Evropský týden udržitelného rozvoje 20.–26. září 2022 - nápady na zapojení 

5. Workshopy k managementu vědy - interní 7.9., se zástupci institutů 26.9. 

 

 

Sdělení členů kolegia děkana: 

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

1. Odboru kvality vzdělávací činnosti a akreditací RUK zaslala fakulta odpovědi na otázky 

z dotazníkového šetření o výuce cizích jazyků a jejím zapojení do akreditací studijních 

programů v českém jazyce.  

2. Fakulta odeslala na rektorát žádost o schválení změny garanta doktorského studijního 

programu Mezinárodní vztahy. Žádost bude projednávat Rada pro vnitřní hodnocení na 

svém zasedání v září.  

3. Na fakultě probíhá příprava nominací na seznam hodnotitelů Národního akreditačního 

úřadu. Nyní končí funkční období hodnotitelů, kteří byli zařazeni na seznam v roce 

2017. Osloveni byli stávající hodnotitelé z FSV. K návrhům na nominace byli vyzváni 

ředitelé institutů. Osloveni byli také členové studijní komise AS FSV.    

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

1. V projektu NPO EXCELES SyRi proběhlo úspěšné výběrové řízení na hlavního 

manažera, pokračujeme v přípravě mezifakultní smlouvy. 

2. Oba projekty NPO Transformace A i B navržené FSV UK byly podpořeny, probíhá 

příprava realizace.  

3. V projektu OP VVV 015 je potřeba doškolit zaměstnance některých institutů, další kolo 

proběhne v září.  

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1qlSs4FW06Iqj-NCsMw3APp9_8PQDK2l49IDLGi5N0KI/edit#gid=0
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4. Probíhají jednání k přípravě projektu Hranice bezpečnosti pod vedením FF UK (výzva 

OP JAK Špičkový výzkum), účast v jednáních společně s proděkanem pro vědu. 

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

zázemí výuky v Areálu Jinonice 

1. OP VVV 016 - příprava na přijímací řízení. Odeslány žádosti o vyjádření dotčených 

orgánů dle pokynu SÚ Praha 5. U projektu VVV 015 i VVV 016 byla odeslána ke 

konzultaci žádost o prodloužení do 30. 6. 2023. Smlouva na část III VZ na interiéry byla 

podepsána, smlouva v rámci VZ na dodávku serverů rovněž. VZ na dodávku PC byla 

vyhlášena. Proběhlo JŔBU na dodávku redakčního systému DALET do RTL a 

podepsána smlouva. 

2. V rámci projektu VVV 076 byla schválena závěrečná ŽoP a ZoR, probíhá dořešení 

čerpání nepřímých nákladů projektu a finančních toků. 

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

1. Navázána intenzivnější spolupráce s týmem UK Forum, v návaznosti na to další 

popularizace vědeckých témat FSV i do dalších médií 

2. 20.–26. 9. proběhne https://www.tydenudrzitelnosti.cz/, info institutům?  

3. Proběhla návštěva jinonického areálu, předána dokumentace ke studentské 

místnosti a v řešení je též stravování studentů, dokud nebude v provozu bistro. 

4. Proběhlo setkání s p. prorektorem M. Vlachem: dává k úvaze pilotní účast FSV na 

https://dnyfirem.matfyz.cz/, informuje dále o projektu Didaktikon: 

https://www.ukforum.cz/rubriky/academia/8443-didaktikon-je-nadeje-v-hybernske-

vznika-vzdelavaci-platforma.  

5. V červnu byla zveřejněna vládní Strategie rozvoje publicity a komunikace vědy, 

výzkumu a inovací: https://www.vyzkum.cz/FrontClanek.aspx?idsekce=975439.  

6. Proběhlo setkání s T. Bederkou, PedF UK, ohledně strategie komunikace fakult 

UK. 

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

1. Informovala o průběhu a počtech přihlášek mimořádného PŘ (144 přihlášek). 

2. Podala návrh na neprodloužení smlouvy s Ouriginals (bývalý Urkund). 

3. Informovala o problémech s podáváním žádostí o prodloužení termínu na odevzdání 

závěrečných prací a navrhla řešení ve formě vydání nového OD k této problematice. 

4. Výběrové řízení na referenta OCSJP stále probíhá. 

5. Podminky PŘ jsou odeslané na RUK a komentáře průběžně zpracovávány. 

6. Nezávislý pozorovatel na státnice - dořešen jmenováním děkana pro IKSŽ a IPS (14.9. 

a 16.9.) 
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Mgr. Martin Nekola, Ph.D. - proděkan pro elektronizaci 

1. Na základě poptávky jednotlivých institutů bude objednáno 140 licencí ZOOM instance 

UK s platností od 1.10.022 do 30. 9. 2023. Cena za licenci je 49 USD a FSV se podílí 

na úhradě 50 %, druhou polovinu hradí UK. 

2. Spolufinancování licencí ZOOM ze strany UK a FSV na další období není 

zajištěno a kolegium proto doporučuje využít období do září 2023 pro přechod na 

alternativní software. Prioritně na UK bude podporován MS Teams. 

3. Proběhne demonstrace elektronizace agend na FF se zaměřením na moduly fy DERS 

a další software kompatibilní se systémy FSV. Konkrétní termín bude dohodnout na 

přelomu srpna a září. 

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

1. OP JAK Hranice bezpečnosti. Informace ze setkání s proděkanem Pehalem (FF UK). 

2. Návrhy do rady GA ČR. Grantová agentura ČR vyhlásila výzvu na podávání návrhů 

kandidátů na členky/členy a předsedkyni/předsedu Grantové agentury ČR. V prosinci 

bude končit funkční období 9 stávajícím členům VR GAČR. Celkem má rada 12 členů. 

Členy jmenuje Rada vlády pro výzkum, vývoj a inovace. Stávající složení je dostupné 

na https://gacr.cz/o-ga-cr/ridici-organy/predsednictvo/. Funkční období členů VR GA 

ČR je čtyřleté s možností jmenování nejvýše na 2 období po sobě následující. Funkce 

člena VR GA ČR je veřejnou funkcí, která nezakládá pracovněprávní vztah k České 

republice. Výkon funkce člena VR GA ČR je podle Statutu GA ČR neslučitelný s 

činností v oborových komisích a panelech. Instituty mají zaslat případné návrhy na 

nominace za institut na OV nejpozději do 8. září 2022.  

Ing. Ondřej Blažek - tajemník fakulty 

1. Řešeny personální změny v týmech PO, EO i ITO. 

2. Probíhají pracovní schůzky s OV nad implementací změn administrace vědeckých 

projektů. 

3. Příprava detailních controllingových přehledů. 

4. Technické zhodnocení Pekařská 16, došlo k ústní dohodě, čekáme na návrh dodatku. 

5. IT – pokračují práce na přípravě webové aplikace Rezervace (prioritně pro IPS), 

spolupráce s IES ohledně nového webu, se StoryTLRS řešena šablona pro 

projektové weby. 

6. IT – je třeba nastavit politiku mazání starých nepoužívaných účtů Google s ohledem 

na omezení počtu disponibilních účtů. 
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Různé:  

1. Podnět na zřízení komise pro udržitelnost AS FSV UK (děkan). 

2. Výjezdní zasedání – dohodnuty detaily k odjezdu a programu výjezdního 

zasedání. 

 

 

Zapsala:  Hubinková Žaneta          
 
 
 
 
 
 
Vidi: PhDr. JUDr. Tomáš Karásek, Ph.D. 

 


