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Zápis č. 18 z jednání kolegia děkana ze dne 10. 10. 2022 
 
Přítomni: P. Bednařík, O. Blažek, T. Cahlík, D. Emler, T. Gec, T. Karásek, T. Klabíková 
Rábová, Z. Kasáková, M. Krausz Hladká, M. Nekola, M. Pečená, A. Veselý 
 

Sdělení děkana:  

1. Důležité informace z rozšířeného kolegia rektorky 3. 10. 2022: 
o Příprava plánu realizace strategického záměru UK na rok 2023 – 5 hlavních priorit: 1) 

reforma doktorských studijních programů, 2) harmonizace procesů akreditace a 
hodnocení studijních programů, 3) revize programů na podporu vědy, 4) hledání úspor 
v reakci na finanční a fiskální situaci, 5) SIS a elektronizace. 

o Reflexe výsledků UK v mezinárodních hodnotících žebříčcích – pokračující pokles, lze 
očekávat tlak na lepší umístění. 

o Výhled rozpočtu UK na rok 2023: mírné zvýšení (nárůst prostředků pro všechny 
veřejné VŠ cca 1,3 mld Kč). 

o Prorektor Krištoufek zvolen členem RVVI a současně byl vyhlášen, jako jediný z VŠ, 
highly cited researcher – gratulujeme! 

o UK součástí skupiny evropských univerzit (vč. členů 4EU+), které podepíší Eastern 

Partnership University Cluster se 4 ukrajinskými univerzitami – na základě OR 16/2022 
může společný vzdělávací nebo výzkumný projekt získat financování až 100.000,– Kč. 

o Možnost uspořádat na fakultě “snídani s rektorkou” jako neformální setkání se členy 
akademické obce.  

o Probíhá výběrové řízení na ombudsmana UK, fakulty budou požádány o informaci 
svých aktivitách v této oblasti. 

o Podmínky habilitačního řízení: probíhá diskuze o možné úpravě, zatím prorektor Kuklík 
žádá věnovat větší pozornost přesnosti podkladů k výukové činnosti. 

o SIS: v nejbližší době bude vypsána zakázka na testovací modul, začátkem roku 2023 
tendr na modul zápisu studentů do předmětů. 

o Dne 5. 11. 2022 se bude od 15 hodin konat kulatý stůl na téma pedagogických 
kompetencí akademických pracovníků. 

2. Harmonogram jednání na výjezdním zasedání kolegia děkana 21.–23. 10. 2022: 
o 21. 10., 16:00–18:00: koncepce elektronizace, koncepce vnější a vnitřní komunikace, 

plán realizace strategického záměru 2023 
o 22. 10, 9:30–10:45: reforma managementu vědy, reforma doktorského studia 
o 22. 10., 11:15–12:30: kvalita výuky jako součást strategického rozvoje fakulty 
o 22. 10., 16:00–18:00: standardní agenda KD, projekt PhD Infra OP JAK 

3. Schválení základních parametrů záměru zapojení FSV do univerzitního projektu ve 
výzvě “Rozvoj infrastrukturního zázemí doktorských studijních programů” (aka PhD 
Infra) OP JAK: využití prostor stávajících kanceláří IT pro celofakultní/interdisciplinární 
aktivity CDS, úprava místnosti 212 (případně dalších přednáškových aul v Hollaru), 
investice v oblasti IT. 

4. OP VVV Jinonice: Dne 26. 9. proběhlo jednání s generálním ředitelem OHLA ŽS a. s. s 
cílem vyvolat změny v řízení projektu na straně zhotovitele a zrychlit tempo prací; v 
návaznosti na jednání zatím došlo ke změně na pozici stavbyvedoucího. 
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5. Dne 23. 9. proběhlo jednání Mezinárodní rady FSV UK k tématům principů kariérního 
rozvoje, managementu vědy a kvalitě výuky, k nimž přítomní členové Rady poskytli 
řadu podnětných připomínek a námětů. 

6. Dne 26. 9. se konal kulatý stůl k managementu a administraci fakultní vědní politiky za 
přítomnosti ředitelů institutů. Byly představeny základní parametry navrhovaných 
úprav, proběhla i debata ke změně systému nastavení a výběru režií z projektů. 

7. Za fakultu podepsán dne 29. 9. dodatek k meziuniverzitnímu programu prg.ai Minor. 
8. Dne 3. 10. navštívil děkan plénum IES k zahájení zimního semestru 2022. Informoval o 

stavu realizace jinonického projektu, probíhající debatě o reformě managementu vědy 
a uvažovaných krocích v oblasti podpory udržitelnosti. 

9. Zajištěno obsazení imatrikulací dne 20. 10. 2022 v 15:00. 

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

1. Rada pro vnitřní hodnocení UK na zářijovém zasedání schválila akreditaci doktorského 
studijního programu Sociologie na maximální dobu 10 let a bakalářského studijního 
programu Sociologie a sociální politika na 3 roky. Zároveň také potvrdila změnu 
garanta doktorského SP Mezinárodní vztahy, kdy novým garantem bude prof. Emil 
Aslan.  

2. Probíhají přípravy akreditačních spisů na ISS a IKSŽ.  

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

1. Welcome Week 2022 proběhl bez problémů. Semináře o etice se zúčastnilo 11 
studentů, o publikování 15 studentů, valné hromady 17 studentů a semináře k 
publikačním a prezentačním dovednostem 18 studentů. Kromě prezentací k 
publikačním a prezentačním dovednostem jsou všechny prezentace na českých i 
anglických stránkách doktorského studia fakultního webu. 

2. Od předsedů oborových rad přišly návrhy na školitele. Návrhy nehabilitovaných 
školitelů jsou dány ke schválení na vědeckou radu. 

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

1. V projektu NPO SyRi odeslána prefinální verze mezifakultní smlouvy určená k poslední 
kontrole a následně k podpisu partnerských fakult a CERGE, které koordinujeme. Na 
OPPI FSV nastoupil Mgr. Martin Jaroš jako hlavní manažer projektu. 

2. Probíhá příprava paralelních projektů do výzvy OP JAK Špičkový výzkum. V projektu 
koordinovaném FSV UK komunikujeme mezi řešiteli a OPP RUK, nově byla uzavřena 
smlouva s externí firmou, která bude zpracovávat žádost. Do projektu koordinovaného 
FF UK je naše fakulta zapojena jako součást konsocia zejm. v rámci balíčku 
zaměřeného na vzdělávací politiky.  

3. V projektu NPO Transformace A nastoupil na FSV UK hlavní metodik hybridní výuky 
Mgr. Kristián Šrám. 

4. Probíhají intenzivní jednání, jakým způsobem se zapojit do projektu ve výzvě PhD. 
Infra, který bude podávat podávat centrálně za celou univerzitu OPP RUK.  
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Mgr. Tomáš Gec – člen kolegia pro projekt Modernizace a rozšíření prostorového 
zázemí výuky v Areálu Jinonice 

1.  VVV 16 – i nadále čekáme na poslední vyjádření DOSS u žádosti o DDP. Stavba 
zaslala upřesněný HMG dokončení stavby, proběhla schůzka p. děkana a GŘ OHLA. 
Zaslán k interim kontrole dodatek č. 2 k části I Interiéry. Probíhá dodávka části I VZ na 
Interiéry (mobiliář). Prodloužení termínu VVV 016 do 30. 6. 2023 je ve schvalovacím 
kolečku MŚMT. Probíhá vyhodnocení VZ na fotoaparáty. 

2. Projekt VVV 015 byl prodloužen do 30. 6. 2023. 
3. Na projekt SyRi nastoupil jako hlavní projektový manažer mgr. Jaroš. 

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

1. Poděkování týmu OZS za přípravu, organizaci a průběh Orientation Weeku pro 
Exchange Studenty. 

2. Připravena aktualizace opatření k freemoverům z Ukrajiny a k výši poplatku za studijní 
pobyt – výuka v cizím jazyce. 

3. Ve čtvrtek 6. 10. 2022 proběhlo na OZS setkání se zástupkyní zahraničního oddělení 
Pompeu Fabra University. 

4. Zveřejněny výsledky fondu JUNIOR - podpořen kandidát IPS. 
5. Zveřejněna vyhláška k výběrovému řízení praktické stáže Erasmus+. 
6. Zájem o spolupráci se Lvovskou univerzitou v rámci Eastern Partnership University 

Cluster vyjádřily tři instituty.  
7. Podepsány dvě mezifakultní dohody s univerzitami na Taiwanu - National Sun Yat-sen 

University a National Chengchi University.  
8. V jednání dvě mezifakultní dohody s Izraelem – Bar Ilan University a Haifa University. 
9. V pondělí 10. 10. 2022 proběhne v 15:30 online veletrh mobility OFF TO THE WORLD 

pro studenty. 
10. V úterý 11. 10. 2022 proběhne setkání 4EU+ na RUK. 
11. Vyhlášena výzva pro PhD studenty 4EU+ univerzit k účasti na Interactive workshop 

and individual coaching on Career Development & Leadership, který je pořádán 
Heidelberg University. Za každý flagship na každé univerzitě se může účastnit jeden 
PhD student. Termíny pro podávání přihlášek je pátek 14. 10. 2022 dopoledne.  

12. Vyhlášena výzva pro podávání přihlášek na studijní pobyty v rámci mezifakultních a 
meziuniverzitních dohod pro ZS 2023/24. Termín je 31. 10. 2022. 

13. Setkání fakultní rady Fondu mobility proběhne 21. října 2022.  

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

1. Úspěšně proběhl kulatý stůl FSV  k udržitelnosti, chystá se publikace zprávy z akce na 
webu UK Fora, náměty na další spolupráci a podněty např. k větší podpoře 
udržitelnějšího provozu služebních cest. 

2. Chystáme přednášku absolventky FSV A. Čepové-Fourtoy v rámci českého 
předsednictví Radě EU. 

3. Plán setkání doktorských studentů na listopad plus plán transformace Ph.D. soutěže 
na pracovní setkání studentů prvních ročníků Ph.D. studia. 

4. Úprava opatření mazání klientů absolventů-proces komunikace s alumni. 
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K projednání: opatření pravidel pro studentské ombudsmany ve věci komunikace s médii, 
vzdálené vypínání počítačů po pracovní době, cena děkana za dobrovolnické aktivity v rámci 
covidu/pomoci Ukrajině. 
  
PhDr. Malvína Krausz Hladká, Ph.D. – proděkanka pro studijní záležitosti 

1. Žádost o podporu (administrativní a koncepční) při připravovaném joint degree v rámci 
Erasmus Mundus s názvem Master in European Environmental Economics & Policy 
(IPS a ISS) a univerzitami 4EU+. 

2. Poplatek za studium v cizím jazyce (CERGE). 
3. Imatrikulace se uskuteční 20. 10. 2022 ve 4 slotech, poprvé je poslední z nich 

uspořádána pro degree studenty. 
4. Byli vyhodnoceno hodnocení výuky;  ocenění Zlatý kurz pro LS 21/22 bude předáno na 

říjnovém AS FSV UK. 

5. Proběhly oslavy 5. výročí EPS ve formě 2denní akce; setkání na různých úrovních. 
6. Aplikace využívaná k hodnocení výuky nebude po dohodě FF UK s RUK placena.  
7. Návrh na doplnění uvolněného místa v Disciplinární komisi poslán AS FSV UK. 

8. Zaslán návrh na cenu prof. Miroslava Vlčka – nominace degree studentů, za FSV 
Sudhanshu Kadre za přínos v aktivitách pro degree studenty; konkrétně FSV UK 
Circle. 

9. Probíhají návazné diskuse po EAIE se Studyportals a RUK, kde FSV působí jako 
zprostředkovatel možné spolupráce.  

10. Účastní se konference organizované výborem pro vzdělávání Senátu PČR: Excelence 

ve vysokoškolské výuce –  česká a evropská zkušenost dne 14. 10. 2022. 
11. Účastní se podzimního termínu pro zasedání Rady Fondu mobility UK dne 23. 

listopadu 2022. 

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

1. Na FF UK proběhla prezentace elektronizovaných agend. Za nejslibnější pro 
implementaci na FSV se její modul Nepřítomnosti (docházka), v budoucnosti také nyní 
testovanými modul pro cestovní příkazy resp. mobilitu. Byly také diskutovány možnosti 
budoucí spolupráce (např. nabídka sw pro konzultace). 

2. Proběhlo jednání CePIT: 
o problémy stávajícího SIS při zápisech a možnosti jejich řešení 
o stav projektu nového SIS 
o stav a výhled migrace jednotlivých fakult do M365 (nejdříve e-maily, poté všechny 

cloudové služby), zapojení na dobrovolné bázi 
3. Proběhlo jednání s vedoucím CIVT ohledně aktuálního stavu a potřeb vzhledem k 

chystané elektronizaci vybraných agend. 

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

1. Aktuální informace k připravovanému projektu OP JAK, koordinovaném FF UK. 
2. Proběhl sběr nominací do Modulu 1 Metodiky M17+ 
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3. Prezentace pro zájemce o habilitační řízení v pátek 2. 12. 2022 od 9:30 v místnosti č. 
215 v budově Hollar. 

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

1. Plénum senátu se uskuteční 11. října, dle programu bude mj. předáno ocenění Zlatý 
kurz za LS 2021/2022, budou vyhlášeny volby do akademického senátu a bude 
doplněna Disciplinární komise FSV UK. 

2. Volby studentských ombudsmanů proběhly úspěšně, první setkání s ombudsmany (se 
sociální komisí senátu) proběhne 12. října. Poděkování panu tajemníkovi za organizaci 
a technickou podporu. 

3. Bylo vyhlášeno druhé kolo Studentských peněz 2022 (nově i v angličtině), rozhodnutí o 
přidělení se uskuteční 24. října 2022. 

4. Děkujeme p. tajemníkovi za zprostředkování kontaktu na ředitele Správy budov a 
zařízení UK, stížnost na kvalitu stravy na seznamovacích kurzech v Horním Poříčí 
zaslali zástupci pedagogů, e-Klubu a Politologického klubu. Náprava byla přislíbena. 

  
Ing. Ondřej Blažek – tajemník fakulty 

1. Zpracovávání podnětů z kulatého stolu s řediteli institutů k administraci vědeckých 
projektů a k systému odvodů režie. 

2. Jednání s Pekařskou 16 ohledně vypořádání technického zhodnocení budovy. 

  

  

  

  
Různé: 
  
Příští jednání kolegia děkana proběhne ve dnech 21. - 23. 10. 2022.  
  
  

  

  
                            

 
 
 

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


