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Zápis č. 16 z jednání kolegia děkana ze dne 5. 9. 2022 
 
Přítomni: P. Bednařík, O. Blažek, T. Cahlík, D. Emler, T. Gec, T. Karásek, T. Klabíková 
Rábová, M. Krausz Hladká, M. Nekola, A. Veselý 
 
Omluveni: Z. Kasáková, M. Pečená 
 
Hosté: K. Hyláková 
 
Sdělení děkana:  
 

 
1. Informace o stavu realizace jinonického projektu a jeho implikacích pro další kroky 

(stěhování zpět do jinonického areálu). 
2. Dopady zvyšujících se cen energií a inflace na fungování fakulty, úprava fakultních 

benefitů. 
3. Plánované workskhopy k managementu a administraci vědeckých činností fakulty (7.  

9. interní workshop, 26. 9. workshop s řediteli institutů). 
4. Výhled aktuálně plánovaných aktivit: neformální schůzka s řediteli institutů 7. 9., 

jednání k projektu do výzvy Špičkový výzkum OP JAK 12. 9., evaluační schůzky s 
řediteli institutů ve dnech 13. – 20. 9., zasedání mezinárodní rady fakulty 23. 9. 
(témata: principy kariérního rozvoje, management vědy, kvalita výuky) 

5. Podklady na RKD 12. 9. (body: management vědy, jinonický projekt, informace o formě 
výuky pro akademický rok 2022/2023). 

6. Podklady na AS FSV UK 13.9. (body: doplnění Vědecké rady, podmínky přijímacího 
řízení) 

7. Promoce Mgr. 14. a. 15. 9. – pan děkan požádal o zajištění účasti a doplnění jmen 
proděkanů do zaslané tabulky.  

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

1. Na rektorát byly odeslány kontrolní zprávy navazujících magisterských studijních 
programů Bezpečnostní studia a Strategická komunikace. Zprávy bude projednávat 
Rada pro vnitřní hodnocení UK.  

2. Dne 6. 9. proběhne na RUK u prorektora Poláka schůzka ohledně akreditace 
bakalářského studijního programu Sociologie a veřejná politika.  

3. Do 7. 9. budou shromážděny nominace pedagogů na hodnotitele pro Národní 
akreditační úřad. Nominace budou zaslány na odbor kvality vzdělávací činnosti a 
akreditací RUK.  

4. Formou konzultací s RUK probíhá upřesnění způsobu přípravy reakreditací 
doktorských studijních programů Mediální a komunikační studia / Media and 
Communication Studies.    
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doc. Ing. Tomáš Cahlík, CSc. – proděkan pro doktorské studium a další formy 
vzdělávání 

1. PhD studentům byla 29. 8. znovu rozeslána informace o “Welcome Week”. 
2. Probíhá pravidelné hodnocení PhD studia (v souladu s harmonogramem 

akademického roku). 
3. DYS2023: V posledních dvou letech se do soutěže o nejlepší prezentaci výzkumu 

nepřihlásil žádný student. Je otázka, jestli soutěž znovu vyhlašovat. Pokud ne, nemá 
cenu zbývající akce (General Assembly, Young Science at UK FSV a Open Doors) 
dělat pod hlavičkou DYS (Days of Young Science). Rozhodnutí děkana: DYS2023 
bude připraveno stejně jako DYS2022, tj. včetně vyhlášení soutěže o nejlepší 
prezentaci výzkumu. 

4. Počet obhajob v tomto akademickém roce: IKSŽ – 6, IES – 6. IPS – 6 (Politologie – 3, 
Mezinárodní vztahy - 3), IMS – 7 (Mezinárodní teritoriální studia – 3, Moderní dějiny – 
4), ISS – 6 (Sociologie – 1, Veřejná a sociální politika – 5). Celkem 31, což je na 
obvyklé úrovni. 
 

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

1. V projektu NPO SyRi proběhla během prázdnin dvě kola připomínkování mezifakultní 
smlouvy, chystá se podpis finální verze během září t. r. 

2. Projekt NPO Transformace A (Hybridní a blended výuka) zahájil realizaci v srpnu, 
probíhá úvazkování lektorů na institutech a výběrové řízení na hlavního metodika. 

3. Realizace projektu NPO Transformace B (akreditace Digital Social Science) byla 
posunuta od září 2022 z důvodu složitého úvazkování zaměstnanců napříč UK i mimo 
ni. 

4. Během července a srpna proběhlo několik kol vyjednávání s FF UK (společně s 
proděkanem pro vědu) ohledně připravovaného projektu do výzvy OP JAK Špičkový 
výzkum. 
 

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

1. 22. 8. bylo zahájeno na základě výzvy stavby přejímací řízení – bude opakováno. 
Podrobnější info o stavu a výhledu dokončení díla bude podáno na AS 13. 9. Možnosti 
využití objektů veřejností projednány s pí prod. Klabíkovou Rábovou. DDS – 
vypořádávány dotazy DOSS – stále ještě čekáme na vyjádření posledních oslovených. 
Proběhla kolaudační prohlídka na místě 25/8 k veřejnému osvětlení a bude vydán 
kolaudační souhlas. 

2. Byla odeslána ke konzultaci žádost o prodloužení doby realizace projektu VVV 016 do 
30.6. 2023 na MŠMT a po jednání na MŠMT bude podána.  

3. Probíhají dodávky části I interiéru – probíhá koordinace se stavbou. Posunut termín pro 
podání nabídek na dodávku PC na začátek října. Vyhlášeno výběrové řízení na 
dodávku fotoaparátů. 

4. MŠMT vyhlásilo výzvu na dofinancování nepodpořených, ale dobře hodnocených 
projektů do MCSA – odesláno 1 jméno uchazeče splňujícího podmínky výzvy z ISS na 
OPP RUK (administruje mgr. Petřík). 
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PhDr. Tereza Klabíková Rábová, Ph.D. – proděkanka pro vnější vztahy 

1. 5. 10. plánováno na Hollaru uspořádání fakultního kulatého stolu v rámci týdne 
Evropského týdne udržitelného rozvoje. 

2. Průběžné schůzky k agendě udržitelnosti. 
3. Vznikla platforma CZARMA (Česká asociace manažerů a administrátorů ve výzkumu, 

z. s.), 7. 9. 1. schůze. 
4. V řešení je vedle stravování i provoz studentského prostoru v Jinonicích (ve spolupráci 

s p. proděkanem D. Emlerem). 
5. Běžná agenda (PF, revize merche aj.) 

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

1. Setkání na RUK s prorektorou pro studium a její týmem ohledně vypořádání odvolání 
vůči nepřijetí do studia – velice pozitivní hodnocení stanovisek FSV, poděkování 
vedoucí SO, K. Vovsové a celému týmu za skvělou práci. 

2. Organizace zimního semestru – speciální pokyn k formě výuky nebude vydán. 
3. Informovala o ukončení kontraktu s Ouriginals. 
4. Žádost studentů o slevu na degree studiu. Tato žádost bude zamítnuta a bude jim 

navržena možnost splátkového kalendáře. 
5. Podnět alumni v programu IEPS stran akademické šikany a vyjádření kolegů z IES 

bylo poskytnuto členům KD v podkladech na toto jednání. M. K. Hladká připraví 
odpověď na tento podnět.  

6. Nová kolegyně na OCJSP nastoupila k 1. 9. 2022. 
7. Informace o dohodě k prodloužení OD ke statutu freemover z Ukrajiny + informace o 

nastavení pro příští AR 2022/23. 
8. Ve dnech 8. a 9. září se účastní konference Dny vzdělávací činnosti organizované 

MŠMT. 
 

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

1. Probíhá sběr e-mailových adres pro licence ZOOM instance UK (do 16. 9. 2022).  
 

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

1. Podal aktuální informace o OP JAK Hranice bezpečnosti.  
2. Zasedání Mezinárodní rady 23. 9. 2022 - byl předložen návrh programu. 
3. Management vědy – organizace workshopů 7. 9. a 26. 9.  
4. Přehled přijatých projektů Horizon Europe – 3 úspěšné (2x IKSŽ, 1x IES) 

• Němcová Tejkalová Alice, ReMeD – RESILIENT MEDIA FOR DEMOCRACY IN 
THE DIGITAL AGE 

• Votápková Jana FLASH – Flexible Approaches to Support Health through 
financing 

• Carpentier Nico MeDeMAP – Mapping Media for Future Democracies 
5. Žádost prof. Wolfa na udělení stipendia za mimořádně úspěšné řešení projektu GA UK 

- P. Wedekind, J. Střelec . Kolegium děkana schválilo udělení odměny ve výši 10 000 
Kč. 

https://www.czarma.cz/
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6. Dorovnání rozpočtu IMS – žádost ředitele Nigrina od kompenzaci 250.000 Kč mimo 
rozpočet. Kolegium děkana schválilo toto dorovnání rozpočtu z FPP střediska 105 100. 

7. Nominace do Vědecké rady GA ČR. 
8. Odevzdané projektové záměry v souladu s opatřením děkanky 28/2019 na 2. pololetí 

2022. Dr. Střítecký, výzva Horizon Europe, koordinátorský projekt, termín podání 
16.11. (viz příloha). 

9. V září proběhne sběr publikací do Modulu 1 pro hodnocení RVVI (hodnoceny budou 
výsledky uplatněné za období 2016–2021 odevzdané do RIV; text výzvy). 

10. Opatřením rektora 25/2022 bylo vyhlášeno 20. kolo soutěže GA UK. Projekt bude 
možné podávat od 3. 10., fakultní termín pro podání bude 6. 11. 23:59. 

11. 15. 9. proběhne zasedání výboru Ceny Josefa Vavrouška (od 14 hodin, místnost 212) 
12. 21. 9. proběhne závěrečná oponentura projektu ERC CZ dr. A. Testy (od 15 hodin, 

místnost 212) 
 

Ing. Ondřej Blažek – tajemník fakulty 

1. Příprava na interní workshopy ohledně nastavení administrativy vědeckých projektů. 
2. Analýza krytí režijních nákladů. 
3. Pekařská 16 – technické zhodnocení, stále čekáme na návrh dodatku. 
4. IT – ladění aplikace konzultace. 
5. Centrální pojištění UK – byla konzultována možnost spoluúčasti FSV UK.  

  

 
Různé: 

Ve dnech 8. – 9. 9. 2022 bude zástupem pana děkana pověřen PhDr. Petr Bednařík, Ph.D., 
proděkan pro akreditace a kvalitu studia. 
Příští jednání kolegia děkana proběhne dne 19. 9. 2022 od 9:30 v místnosti č. H 212. 
  

  

 

 

 

 
Zapsala: Ing. Monika Mandová                  
 

 

 

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

 

https://vyzkum.cz/FrontClanek.aspx?idsekce=979298

