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Zápis č. 5 z jednání kolegia děkana ze dne 9. 3. 2023 
 
Přítomni: P. Bednařík, O. Blažek, T. Karásek, T. Klabíková Rábová, Z. Kasáková, M. 
Nekola, A. Veselý 
 
Prostřednictvím platformy Google Meet: M. Krausz Hladká, T. Cahlík, 
 
Omluveni: M. Pečená, D. Emler, T. Gec 
 
Hosté: doc. RNDr. Markéta Martínková, Ph.D., PhDr. Pavel Szobi, Ph.D. 
 

 

Sdělení děkana:  

1. Informace o vývoji jinonického projektu a stěhování do jinonického areálu. Stěhování 
bude probíhat od 1. 4., výuka v nových prostorách bude zahájena v týdnu od 10. 4. Dnes 
bude odeslán informační mail všem ředitelům IS s organizačními pokyny k přesunu do 
nových prostor.  

2. Základní informace o rozpočtovém rámci 2023. 
3. Informace o probíhající diskuzi o dalším fungování Expertní skupiny pro Ukrajinu. 
4. Schválení zprávy o využití tvůrčího volna Mgr. Magdaleny Mouralové, PhD. Kolegium 

děkana zprávu paní doktorky Mouralové schválilo.  
 
Sdělení členů kolegia děkana: 

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

1. Fakulta dokončila úpravy návrhu reakreditace studijního programu Strategická 
komunikace. V nejbližší době také budou odeslány úpravené návrhy reakreditace 
doktorských studijních programů Mediální a komunikační studia a Media and 
Communication Studies + doplnění kontrolní zprávy SP Media and Area Studies.   

2. Vědecká rada FSV schválila smlouvu s University of Florence o vzniku nového double 
degree, který bude rozšířením akreditace navazujícího mgr. SP Sociology of 
Contemporary Societies. Nyní bude smlouva předložena k podpisu paní rektorce a 
fakulta připraví žádost o rozšíření SP, která půjde na Radu pro vnitřní hodnocení.     

3. Probíhá příprava několika akreditací IKSŽ a ISS, které budou předloženy k dubnovému 
projednání fakultními orgány.   

  

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

1. Pro akademický rok 2023 – 2024 je připraveno 29 kurzů U3V, 14 pro zimní semestr a 
15 pro letní semestr. 
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Mgr. Tomáš Gec – člen kolegia pro projekt Modernizace a rozšíření prostorového 
zázemí výuky v Areálu Jinonice  

Podal informaci o průběhu realizace projektu VVV 016 (podrobněji viz příloha). 
Bylo zahájeny předpřejímky stavby v Jinonicích. 
 

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

1. Mobility a zahraniční spolupráce 
1. Zveřejněny výsledky Fondu Strategických partnerství. Podpořeny dva projekty FSV UK.  
2. Proběhlo výběrové řízení na zaměstnanecké mobility v rámci programu Erasmus+. 
3. Nová mezifakultní dohoda s Bar-Ilan University v Izraeli. 
4. Ve středu 22. 3. 2023 proběhne informační schůzka k programu SYLFF. 
5. Ve čtvrtek 24. 3. 2023 proběhne zasedání fakultní Rady Fondu mobility. 

2. 4EU+ 
1. Ve čtvrtek 16. 3. 2023 proběhne setkání programme committee Flagshipu 2. 
2. Ve středu 22. 3. 2023 proběhne setkání zástupců UK ve F2 s delegací z UCPH na FSV 

UK. 
3. Příprava strategického rámce včetně role flagshipů v rámci 4EU+. 

3. Psychologická podpora a well-being 
1. V úterý 14. 3. 2023 proběhne workshop ke krizové komunikaci pro zaměstnance FSV 

UK na UK Pointu. 
2. Probíhá komunikace ohledně vhodného data prvního setkání intervizní skupiny pro 

zaměstnance FSV UK. A vhodném nastavení komunikace o této aktivitě. 
3. Debata ohledně organizace workshopů ke krizové komunikaci pro akademické 

pracovníky a workshopu k psychohygieně pro všechny zaměstnance. 
  

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

1. Příprava komunikace ke stěhování do Jinonic. 
2. Informace o podstatných bodech z gremiálního zasedání KaPR: 26. 11. proběhne 

celouniverzitní propagační akce Na Karlovku; revidována smlouva s Newton Media, 
nabídka workshopů ke komunikaci vědeckých výsledků, prezentace výsledků výzkumu 
propagačního označení a návrh budoucí práce s logem UK, prezentováno desatero 
krizové komunikace. 

3. Probíhá nadále nastavování procesů interní komunikace. 
4. Poptávka z UK Pointu ohledně kurzu kariérního poradenství a možné pilotáži na FSV. 
5. Sportovní den FF a FSV proběhne 28. 4., 10. 5. je rektorský sportovní den.  
6. Běžná agenda. 
 
PhDr. Malvína Krausz Hladká, Ph.D.  – proděkanka pro studijní záležitosti 

1. OD 16/2018 které stanovuje obsahové, formální a technické náležitosti týkající se 
zpracování a odevzdání závěrečných prací a jejich evidence a zpřístupnění v 
elektronické podobě, byl odeslán ke schválení na AS FSV UK.  

2. Probíhá projednávání harmonogramu školního roku 2023/2024 s RUK 
3. Informovala o změnách při zapisování předmětů. 
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4. Počty přihlášek do bakalářských programů jsou na stejné úrovni jako v loňském roce. U 
magisterských programů došlo k propadu u tří studijních programů. 

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

1. Probíhá příprava školení s pracovním názvem “MS Teams pro uživatele ZOOM”. 
2. Na ÚVT poslány dotazy ohledně systému pro vedení docházky, proběhne osobní 

jednání. 
3. Informace o přípravě koncepčního dokumentu RUK “Definice jmenné konvence objektů 

v AzureAD” 
4. Personální posílení agendy EOD a IT - v průběhu března bude připravena specifikace 

požadovaných pozic 
5. 13. 2. proběhlo setkání s p. Malinou z RUK ohledně nového SIS, za FSV M. Nekola a 

koordinátoři SIS P. Kot a V. Brázda. 
 
prof. PhDr. Arnošt Veselý, Ph.D.  – proděkan pro vědu a výzkum 

1. Skupina pro hodnocení tvůrčí činnosti a hodnocení na UK 2024 
2. Zasedání Mezinárodní rady FSV UK v roce 2023. Bylo dohodnuto, že bude realizováno 

jednodenní zasedání v září 2023. 
  
Ing. Ondřej Blažek – tajemník fakulty 

1. 6. 3.  nastoupila nová vedoucí OPPI, Bc. Dagmar Bodláková. Jako její zástupkyně pro 
provozní záležitosti oddělení bude působit po dobu následujících několika měsíců Ing. 
Monika Mandová, jinak vedoucí SDKT. 

2. Zpracovány základní přehledy o hospodaření fakulty v roce 2022. 
3. Probíhají kontroly vstupů pro rozpis rozpočtu 2023 na úrovni celé univerzity. 
4. Oddělení děkanátu připravují podklady pro rozpočty svých oddělení. 
5. Proběhla revize portfolia opatření děkana, v následujících měsících budou vydány nové 

směrnice, které pokryjí celé portfolio. Směrnice budou vydávány zpravidla s odloženou 
účinností o 1 měsíc, aby mohly být v případné nové verzi zapracovány připomínky. 

 
 
Různé: 
  

1. doc. RNDr. Markéta Martínková Ph.D. – prorektorka pro studijní záležitosti 

Informovala o kauze plagiátu v závěrečné diplomové práci studenta, který již tuto svou 
práci obhájil a získal titul. Prvním krokem je sepsání podnětu k paní rektorce. Na základě 
tohoto podnětu bude rozhodnuto, zda bude řízení pozastaveno či se bude věc dále řešit. 
Dalším krokem bude kontaktování studenta s informací, že se daná věc řeší a 
požadavkem na vysvětlení z jeho strany. Podnět bude zpracován paní proděkankou M. 
K. Hladkou a konzultován s JUDr. Wagnerovou. Zároveň bude stěžovatelce odeslána 
informace o zpracování podnětu.  
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2. Byl konzultován nový termín výjezdního zasedání kolegia děkana. Nově navrhovaný 

termín je 26.–28. 5. 2023. Z SDKT bude zaslán informační mail, na jehož základě dojde 
ke konečnému stanovení termínu. 

 
 

3. Aktuální koncepce rozvoje institutů a center bude zveřejněna na stránkách FSV. 
Zveřejnění zařídí OVVK. 

 
 
Příští jednání kolegia děkana proběhne dne 3. 4. 2023 od 9:30 v místnosti č. H 212. 
  
 
 
 
 
  
Zapsala: Ing. Monika Mandová                              
 
 
 

 

 

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

 


