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Zápis č. 19 z jednání kolegia děkana ze dne 21. – 23. 10. 2022 
 
Přítomni: P. Bednařík, O. Blažek, T. Cahlík, D. Emler, T. Karásek, T. Klabíková Rábová, Z. 
Kasáková, M. Krausz Hladká, M. Nekola, M. Pečená, A. Veselý 
 
Omluveni: T. Gec 
 

 

 
Sdělení děkana:  

1. Představil reformu managementu vědy – institutům přejde pravomoc kontrolovat 
projekty. Na institutech dojde k administrativnímu posílení managementu vědy. 
Oddělení vědy na rektorátu FSV bude poskytovat administrativní podporu každému, 
kdo o ní bude mít zájem, ale nebude zapojeno do implementace projektů a nebude 
uvedeno v roli správců a příkazců. Dále bude ustanoven projektový výbor, jehož 
účelem bude zastřešovat veškeré projekty a informovat vedení FSV. Reforma zavádí 
také tři úrovně zdanění.  

2. Byla diskutována otázka reformy doktorského studia jejíž zavedení se plánuje od 
akademického roku 2024/2025.  

3. Zástup pana děkana na Bc. promocích dne 6. 12 .2022 v 10:30, 12:00, 13:30. 

4. Plán realizace strategického záměru 2023. Draft realizace strategického záměru bude 
předložen na jednání KD dne 14. 11. 2022, na jednání KD dne 28. 11. 2022 bude 
schválena finální verze tohoto materiálu, který bude následně dne 29. 11. 2022 
předložen členům AS FSV UK, který by ho měl projednat na svém jednání dne 6. 12. 
2022. 

5. Informace o realizaci jinonického projektu. 

6. Informoval o aktuálním stavu projektu “PhD Infra”.Předběžný rozpočet je třeba zaslat 
na RUK do 11. 11. 2022. 

 

Sdělení členů kolegia děkana: 

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

1. RUK zaslal fakultám pokyny k přípravě podkladů pro kontroly realizace oblastí 
vzdělávání ze strany Národního akreditačního úřadu. FSV se budou týkat oblasti 
Sociologie, Politické vědy a Historické vědy. NAÚ se zaměří na doktorské studijní 
programy a bude požadovat řadu dokumentů k nim od roku 2018. Také bude nutné 
připravit zprávy o vývoji těchto oblastí. Termín odevzdání je 2. 12. 2022. K přípravě 
podkladů proběhne 24. 10. online schůzka odboru kvality vzdělávací činnosti a 
akreditací se zástupci fakult.  

2. Probíhá příprava reakreditací studijních programů IKSŽ a žádostí o rozšíření akreditací 
studijních programů ISS.       
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doc. Ing. Tomáš Cahlík, CSc. – proděkan pro doktorské studium a další formy 

vzdělávání  

1. Days of Young Science 2023: Diskuze o formátu soutěže k prezentaci výzkumu. 
Kolegium děkana schválilo navýšení Ceny děkana na 30 000 Kč pro vítěze soutěže. 

  

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

1. V projektu NPO SyRi byla dojednána a odsouhlasena mezifakultní smlouva, v 
současnosti jí podepisují děkanka a děkani zúčastněných fakult (FSV, FF, PřF, PedF, 
1LF a PF) a ředitel CERGE. Na OPPI nastoupil hlavní manažer projektu SyRi Mgr. 
Martin Jaroš. 

2. Probíhají paralelní přípravy dvou projektů do výzvy OP JAK Špičkový výzkum, kde jsou 
zapojeni vědci z fakulty (projekty koordinované FSV a FF UK). 

3. Začíná realizace projektu NPO Transformace A (Hybridní a Blended výuka na FSV 
UK). 

4. V projektu PPSŘ proběhla průběžná kontrola, následně byly upozorněny zapojené 
součásti fakulty, aby dočerpaly prostředky alokované na rok 2022. 

5. V projektu OP VVV 015 se připravuje vydání učebnice českého jazyka pro cizince.   

  

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

1. VVV 016 – stavba – plánované dokončení většiny prací do 30.11. 2022 (nyní zapojeno 
IT oddělení skrze napojení optiky od dalších operátorů- probíhají práce; kontrolu AV 
techniky ad.) – průběžně jedná p. děkan s GŘ zhotovitele. Čekáme na potvrzení 

termínu dodávky switchů od Cisca – termín stěhování tedy zatím nestanoven. Na SÚ 
Praha 5 budou po doručení dodány vyjádření DOSS, následně úřad vydá rozhodnutí (k 
zahrazení cesty po schodišti nainstalována informativní tabule, proč zatím nelze 
využívat).  Bude podána žádost o kolaudaci vodovodu na vodoprávní úřad. Oddělení 
PTO paralelně řeší potřebné servisní smlouvy.   

2. VVV 016 – interiéry – probíhá dodávka mobiliáře dle smlouvy (řešíme koordinaci se 
stavbou; dílčí připomínky dodavatel průběžně odstraňuje). V listopadu hlavní část 
truhlářských prací a sudkové posluchárny. Nábytek do RTL laboratoře dodává 
dodavatel televizní techniky. 

3. VVV 016 – IT technika – dodávka serverů a disk. polí v plánu na prosinec. Nyní 
probíhá interim kontrola MŠMT zakázky na dodávku PC, notebooků a tiskáren. 
Probíhají jednotlivé VZ na nákup licencí na výukové SW. Podepsána smlouva na 
dodávku fotoaparátů a iMaců do fotolaboratoře. 

4. VVV 016 - administrativa – příprava smluv na služebnosti (s PVS na vedení vodovodu 
a s T mobilem na vedení optiky). Žádost o prodloužení doby realizace projektu do 30. 
6. 2023 byla 21. 10. 2022 schválena. 18. 10. podána žádost o platbu a zpráva o 
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realizaci za období V-VII/2022, předcházející žádost o platbu již uhrazena. Budeme 

podávat dodatek č. 4 k inv. záměru na ISPROFIN (část SO 01a – střecha a plášť). 

5. VVV 015 – schválena žádost o prodloužení projektu do 30.6. 2023 (věcně se týká 
administrace projektu a jedné klíčové aktivity). 

  

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

1. 4EU+ 

1.1. Informovala o hlavních výstupech setkání k 4EU+ na RUK ze dne 11. 10. 2022. 

1.2. Příprava na annual meeting v Kodani, který proběhne 26. 10.–28. 10. 2022. 

1.3. V rámci výzvy pro PhD studenty 4EU+ univerzit k účasti na Interactive workshop and 
individual coaching on Career Development & Leadership, který je pořádán Heidelberg 
University v listopadu 2022, se přihlásilo celkem 8 PhD studentů. Výběr kandidátů 
proběhl v pátek 14. 10. 2022. Zástupci univerzity v programme committee F2 vybrali 1 
kandidáta z FSV UK a nominaci zaslali v daném termínu do Heidelbergu. 

2. Jednání s panem tajemníkem a vedoucí OZS o letních školách s americkými partnery, 
na jejichž organizaci se OZS podílí. 

3. Fakultní Rada Fondu mobility, která proběhla v pátek 21. 10. 2022, prodiskutovala 
podané žádosti na mobility studentů a akademiků a odsouhlasila seznam žádostí pro 
univerzitní Radu Fondu mobility. 

4. V úterý 25. 10. 2022 proběhne na FSV UK jednání se singapurským velvyslancem. 

5. V úterý 1. 11. 2022 proběhne na RUK setkání s delegací univerzit z Tchaj-wanu.  

6. Informovala o personální situaci na OZS. 

  

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

1. Představila další kroky v rámci vnitřní a vnější komunikace FSV UK v těchto oblastech  

1.1. Popularizace vědeckých výsledků: workshopy k současným metodám, jednání s 
agenturou Sciencecom Agency 

1.2. Nábor studentů: zpřesňování využívaných kanálů 

1.3. Další budování komunity: plán neformálního fakultního setkání, U3V apod. 

1.4. Krizová komunikace: pokračování doporučení v rámci komunikace s médii na 
institutech 

1.5. Průřezové téma udržitelnosti: v plánu je ustanovení fakultní pracovní skupiny  

2. Proběhla schůzka se Scienecom Agency k možnostem konzultací popularizace 
vědeckých výsledků a náboru studentů;  
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3. Běžná agenda: přípravy DOD, příprava workshopu k dalším metodám komunikace 
vědeckých výsledků, příprava výstupů našich absolventů v rámci předsednictví ČR 
Radě EU, nahrávání propagačního rozhovoru U3V 

4. Návrh: cena děkana pro dobrovolníky z FSV UK: řešeno v rámci Mimořádné ceny 
rektorky. 

   

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

1. Kvalita výuky jako součást strategického rozvoje FSV UK. Zazněla informace o 
možném zavedení povinnosti absolvovat školení dokazující absolvování učitelského 
minima od roku 2025. Kolegium děkana bylo informováno o činnosti Centra 
pedagogických dovedností – Paedagogium, které funguje na Univerzitě Karlově a je 
institucionalizováno pod Centrem CŽV. 

2. Balíček opatření k psychologické podpoře studentů a akademiků. 

3. RUK –  sběr dat k aktivitám směřujícím duševnímu zdraví studentů. 

4. Fakulta informačních technologií ČVUT nás oslovila se zapojením do projektu 
vytvoření interdisciplinárních týmů studentů v řešení problémů veřejných institucí. 
Vytipovat vhodný předmět? 

5. Analýza dopadu možné změny OD k vyúčtování studentokreditů. 

6. CERGE – informace o spolupráci. 

  

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

1. Příprava koncepce elektronizace FSV UK – zavedení elektronického oběhu 
dokumentů. Členům kolegia byl prezentován aktuální stav a plánované aktivity včetně 
možných variant vývoje elektronizace. Byla konstatována nutnost personálního 
zajištění agendy v oblasti projektového managementu, business analýzy a 
administrace EOD.  

   

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

1. Návrh na Cenu rektorky. Byly předloženy dvě nominace: IPS – Magisterský obor, 
Michael Marcol a IMS - Magisterský obor, Annemarie Polheim. IKSŽ - Bakalářský obor, 
Bc. David Laufer. Po projednání obou návrhů byla kolegiem děkana schválena 
nominace IPS Michaela Marcola v magisterském oboru a v bakalářském oboru byl 
schválen kandidát IKSŽ Bc. David Laufer. 

2. Schválení dofinancování projektů PRIMUS. Projekty I.  Kalhousové  a M. Smetany byly 
ze strany RUK zkráceny o 15 %, resp. 10 %. Prof. Kučera rozhodl, že jim pro první rok 
řešení toto krácení dorovnáme, ale další roky už dorovnání nepřislíbil. Návrh na 
případné dorovnání pro rok 2023: M. Smetana 230 577 Kč a I. Kalhousová 379 700 Kč 
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(tam bylo krácení 15%). Kolegium děkana předložený návrh schválilo s tím, že pro 
další roky nebude už dorovnání realizováno. 

3. OP JAK Hranice bezpečnosti – aktuální informace  

4. Úprava zařazení publikací – aktuální informace 

  

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

1. Na jednání senátu dne 11. října byly vyhlášeny volby do AS FSV UK na 29.–30. 11. 
2022. Zároveň byla ustavena volební komise,  byly schváleny Technické podrobnosti 
voleb a ustaveny základní termíny pro podávání kandidátek. AS FSV UK děkuje panu 
tajemníkovi za spolupráci. 

  

Ing. Ondřej Blažek – tajemník fakulty  

1. V pondělí proběhne informativní schůzka mezi zástupci děkanátu, CVI a zástupci z 
Ústřední knihovny na téma data stewards. 

2. Ve spolupráci s vedoucími oddělení děkanátu probíhá revize portfolia platných OD. 

  

  

Různé: 

  

  

  

Příští jednání kolegia děkana proběhne dne 14. 11. 2022 od 9:30 v místnosti č. H 212. 

   

  

Zapsala: Ing. Monika Mandová                              

 
 

 

 

 

 

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

 


