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Zápis č. 17 z jednání kolegia děkana ze dne 19. 9. 2022 

 

Přítomni: P. Bednařík, O. Blažek, D. Emler, T. Gec, T. Karásek, T. Klabíková Rábová, Z. 
Kasáková, M. Krausz Hladká, M. Nekola, M. Pečená, A. Veselý 

Omluveni: P. Bednařík, T. Cahlík  

 

Sdělení děkana:  

1. Schválení OD k úpravě fakultních benefitů - Kolegium děkana představené OD 
schválilo. Informace o schválení OD včetně představení jednotlivých benefitů bude 
rozeslána zaměstnancům mailem a zveřejněna ve věstníku FSV. 

2. Informace k jednání o dalším postupu jinonického projektu. 
3. Management vědeckých projektů: proběhla dvě kola interní debaty (7. a 16. 9.), téma 

diskutováno na schůzce s řediteli institutů (7. 9.) a RKD 12. 9. 2022. 
4. Proběhlo neformální jednání s řediteli institutů (témata: management vědeckých 

projektů, benefity, jinonický projekt), v období 13.–22. 9. probíhají bilaterální evaluační 
schůzky. 

5. Promoce – poděkování za účast členům KD, v budoucnu je vhodné informaci s 
termínem promocí zasílat s co největším předstihem. 

6. Účast na slavnostním zahájení akademického roku 2022/2023 vysokých škol ČR dne 
6. 10. 2022 od 16 hodin – zástup za děkana zajistí proděkanka Malvína Krausz Hladká. 

7. Výzva magnificence rektorky k zapojení do sdílení přednášek pro ukrajinské studenty 
(viz dopis v podkladech). 

 

Sdělení členů kolegia děkana: 

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

1. Dne 6. září proběhla na RUK schůzka ohledně reakreditace bakalářského studijního 
programu Sociologie a sociální politika. Proběhla diskuze o jeho další koncepci. 
Reakreditaci teď bude projednávat Rada pro vnitřní hodnocení.  

2. Na RUK fakulta odeslala 9 nominaci na zařazení pedagogů na Seznam hodnotitelů 
Národního akreditačního úřadu.  

3. Národní akreditační úřad bude kontrolovat, jak Univerzita Karlova plní podmínky 
institucionální akreditaci u některých vybraných oblastí vzdělávání. Na FSV se kontrola 
bude oblastí: Sociologie, Politické vědy, Mediální a komunikační studia. Je nutné 
počítat s administrativní náročností při přípravě podkladů.  

4. Probíhá příprava skupiny reakreditací na IKSŽ.     
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PhDr. David Emler, Ph.D. – proděkan pro rozvoj 

1. Poděkování všem zaměstnancům, kteří pomohli realizovat a zúčastnili se školení k 
hybridní výuce v projektu OP VVV 015.  

2. RUK připravuje průběžnou kontrolu realizace projektu PPSŘ k 15. 10. 2022 – na 
fakultě proběhne společně s předáním agendy v rámci OPPI. Participující součásti 
fakulty budou následně vyzvány k dočerpání prostředků alokovaných na aktivity v 
tomto kalendářním roce.  

3. Přišla nabídka na účast členů jedné katedry v projektu do výzvy OP JAK Špičkový 
výzkum připravovaném mimo UK. Nabízí se koncepční otázka, zda má být FSV 
smluvní stranou (podílet se na spoluúčasti, atd.), nebo zda mají být zaměstnanci 
součástí projektu pouze ad personam.  

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

1. VVV 016 – probíhá montáž nábytku část I; zaměřování pro výrobu v rámci dodávky 
Interiéry II; dále pak komunikace se Zhotovitelem ohledně HMG předávání. 

2. Uzavřen dodatek č. 1 s DVD Jaroměřice (část interiéry II). VZMR na fotoaparáty – 
otevírání obálek 20. 9. 2022.  

3. Zadána studie instalace fotovoltaiky na budov A+B (měla by být cca do měsíce od 
předání podkladů, od února nové dotační možnosti). 

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

1. Erasmus  

● příprava na příjezd studentů, v týdnu od 12. 9. 2022 proběhla online setkání (pre-arrival 
meetings) se studenty ohledně vzdáleného zápisu, v týdnu od 26. 9. 2022 proběhne 
Orientation Week. 

● Mezinárodní kreditová mobilita - zveřejněny výsledky Výzvy 2022, financování s 
ohledem na vysoký počet žadatelů a také vzhledem ke geografickým a politickým 
požadavkům programu byla podpora EU udělena jedinému projektu z UK - IMS FSV 
UK (Region 1 země Západního Balkánu). 

● proběhlo výběrové řízení na zaměstnaneckou mobilitu pro 4. kvartál 2022. 

2. Fond mobility 

● otevřena aplikace pro podávání žádostí od 19. 9. do 19. 10. 2022 
● ve druhé polovině října zasedne Fada FM FSV UK 

3. 4EU+ 

● řeší se Learning Pathways 
● schůzka v rámci UK proběhne 11. 10. 2022 
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● annual meeting proběhne od 26. 10. do 28. 10. 2022 v Kodani 

4. Ukrajina 

● přijímání studentů v rámci programu Freemover 
● příprava aktualizace opatření pro ZS 22/23 

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

1. S členkou kolegia rektorky M. Vymazalovou domluvena výuka Kurzu udržitelného 
rozvoje na Hollaru. 

2. Plán setkání s p. proděkanem Cahlíkem ohledně propagace doktorského studia. 
3. Plánováno pravidelné setkání se studentskými spolky. 
4. Proběhne setkání s personálním oddělením ohledně sdílených agend.  
5. Běžná agenda 

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

1. Podmínky PŘ schválené AS FSV UK, včetně navrhovaných změn, zaslány na RUK a 
následně budou zveřejněny. 

2. Setkání s ukrajinskými studenty přijatými do prezenčního studia českých programů 
FSV se uskuteční 19. 9. od 14 hod. Schůzky se účastní SO, OVVK, studijní spolky a 
buddíci. 

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

1. Seznam adres pro komerční licence ZOOM (instance cuni-cz) na AR 22/23 byl odeslán 
na RUK (137 + 3 volné). Potřeby všech institutů a součástí jsou pokryty. 

2. 29.9. proběhne na FF UK prezentace elektronizovaných agend za účasti proděkana 
pro IT. Za FSV se zúčastní proděkan pro elektronizaci, tajemník fakulty a vedoucí 
personálního odd. 

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

1. Aktuální informace ohledně OP JAK připravovaném na FF UK.  
2. Setkání mezinárodní rady FSV UK a návazné akce (hlasový workshop Margarita 

Jeliazkova). 

 Mgr. Magda Pečená, Ph.D. - předsedkyně AS FSV UK 

1. Senát na svém zasedání 13. září 2022 schválil podmínky přijímacího řízení na AR 
2023/2024, včetně navrhovaných změn příslušných garantů studijních programů na 
zrušení cizojazyčné části přijímací zkoušky v oborech Mediální studia (PS) a Mediální 
studia (DS) a v oboru Bezpečnostní studia (PS). Zároveň dal předchozí souhlas ke 
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jmenování doc. Julie Chytilové a doc. Kateřiny Králové jako interních členek Vědecké 
rady FSV UK. Příští zasedání senátu se uskuteční 11. října.  

2.  Dne 3. a 4. října proběhnou volby ombudsmanů (příprava pan tajemník). 

3. Informovala o stížnostech na stravování ve VC UK Horní Poříčí (seznamovací kurzy 1. 
ročníků) 

Ing. Ondřej Blažek – tajemník fakulty 

1. Proběhly interní workshopy ohledně nastavení administrativy vědeckých projektů, 
příprava pro kulatý stůl s řediteli institutů, který se bude konat 26. 9. 2022. 

2. Analýza krytí režijních nákladů - modely pro budoucí nastavení. 

3. Pekařská 16 – technické zhodnocení, bohužel stále čekáme na návrh dodatku. 

4. IT – aplikace konzultace nasazena na IPS do provozu. 

5. Příprava OD pro nové nastavení zaměstnaneckých benefitů od října 2022. 

6. Příprava el. voleb studentských ombudsmanů a voleb do AS FSV UK. 

 

Různé: 

V pondělí 17.10. proběhne podzimní večírek děkanátu. Všichni členové kolegia děkana jsou 
na tuto akci srdečně zváni. Podrobnější informace budou zaslány mailem. 

 

Příští jednání kolegia děkana proběhne dne 10.10. 2022 od 9:30 v místnosti č. H 212. 

  

  

Zapsala: Ing. Monika Mandová            

 

 

                   

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


