
Zápis č. 8 

z jednání kolegia děkanky prostřednictvím platformy Google Meet 

 ze dne 29. 3. 2021 

  

Přítomni: P. Bednařík, O. Blažek, T. Cahlík, T. Gec, T. Karásek, Z. Kasáková, L. Krištoufek, 

J. Kučera, M. Krausz Hladká, M. Pečená, A. N. Tejkalová, J. A. Víšek 

Omluveni:  J. Remr, 

 

Sdělení děkanky: 

1. Projednání návrhu Kariérního řádu – poděkovala členům KD za spolupráci na přípravě 

dokumentu, dokument nyní pošle k vyjádření vedoucí PO a fakultní právničce, 

rozeslán bude v úterý 6. 4. 2021 AS FSV UK i RKD a odborové organizaci FSV UK, 

aby byl prostor pro komentáře a vyjádření do 30. 4. 2021. Dále bude rozesláno také 

VR FSV UK. Pak se se všemi sejde k prodiskutování připomínek, následně proběhne 

zapracování připomínek a předložení druhého draftu k diskuzi na instituty, aby mohlo 

být následně debatováno na kulatém stole s celou akademickou obcí, připomínky 

budou opět zapracovány či vypořádány, aby mohl být strukturovaný dokument na 

podzim předložen znovu KD, RKD, AS FSV UK a VR FSV UK.  

2. Sdělení PR: 

● práce na propagaci U3V – natáčíme krátký spot ve spolupráci s Denisou 

Šmejkalovou z SO, příprava a tisk brožurky s novými kurzy, 

● finalizace náborových aktivit směrem k pregraduálním studentům – proběhla 

dvě online setkání děkanky a proděkana pro studijní záležitosti – s uchazeči i se 

studenty, 

● optimalizace sociálních sítí a dalších propagačních kanálů (např. Google 

kalendář), 

● příprava účasti na zahraničních online veletrzích. 

 

Sdělení členů kolegia děkanky: 

 

prof. PhDr. Jaroslav Kučera, CSc. – proděkan pro vědu a výzkum, statutární zástupce 

děkanky 

1. Cooperatio – návrh zásad programu: připraví návrh dopisu pro prorektora prof. 

Konvalinku. 

2. Cooperatio – přihlášení FSV UK k vědním oblastem a oborům: fakulty mají na RUK 

zaslat oficiální přihlášku do 28. 4. 2021. Obešle instituty FSV UK, aby potvrdily svůj 

zájem o přihlášení k vědním oblastem, který formulovaly v lednu, s tím, aby zvážily 

přínos i případná rizika přihlášení k některým vědním oblastem. 

3. Cooperatio – nominace do koordinačních rad a na koordinátory: obešle instituty FSV 

UK s žádostí o nominace, které budou předloženy VR FSV UK ke schválení na 

zasedání 19.5.2021, obešle instituty FSV UK s výzvou o předložení nominací v průběhu 

dubna. Nominace budou projednány kolegiem děkanky.  

4. Hodnocení vědy: rektorát zaslal závěrečnou zprávu s hodnocením vědy na FSV UK a 

dalších fakult a součástí UK v období 2014–2018. KD se se zprávami seznámilo, 



některé formulace neodpovídají fakultou dodaným podkladům, zdá se, že se tyto 

informace k hodnotitelům nedostaly, vedení fakulty připraví komentář k průběhu 

hodnocení i výsledné zprávě, který zašle děkanka na konci dubna prorektorovi pro 

vědu. Následně bude hodnocení debatováno uvnitř KD, s VR FSV UK, a poté s RKD. 

Proběhne diskuze nad přijetím některých opatření, které FSV UK považuje z hodnocení 

za relevantní. 

5. Žádost RUK o spolupráci v agendě postdoktorandů (informace). 

6. Principy distribuce institucionální podpory v rámci FSV UK: tématem se bude zabývat 

KD 19. 4. 2021; připraví podklad pro jednání. 

7. Institucionální podpora pro FSV UK v rámci programu Progres (informace) - 

ministerstvo a tudíž i UK budou podporu vyplácet ve 2 splátkách; FSV UK v první 

splátce FSV UK dostane 41 miliónů Kč; termín i výše druhé splátky nejsou jasné; OV 

připraví rozdělení první splátky na instituty FSV UK.  

8. Nominace na cenu Neuron (podklady viz ve složce Neuron2021) – kolegium souhlasí, 

aby na cenu byli nominováni A. Testa, J. Baruník. 

prof. PhDr. Ladislav Krištoufek, Ph.D. – proděkan pro studijní záležitosti 

1. Předložil rozpočet Stipendijního fondu na rok 2021. Navýšení prostředků na 

prospěchová stipendia, jinak konzervativně pojatý rozpočet vzhledem k nejistému 

výhledu během a po pandemické situaci. Materiál byl předložen Studijní komisi AS 

FSV UK. 

2. Změny Podmínek přijímacího řízení pro aktuální rok byly zaslány Studijní komisi AS 

FSV UK a RUK ke kontrole. 

3. Proběhlo třetí setkání ke sdílení dobré praxe při výuce a zkoušení, tentokrát s tématem 

studujících se speciálními potřebami. 

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

1. Dne 18. 3. proběhla na RUK schůzka pracovní skupiny pro doktorské studium. Jednalo 

se hlavně o financování doktorských stipendií za tzv. narušenou dobu studia. Prakticky 

jednotný názor byl ten, že MŠMT by mělo také zajistit financování a vedení univerzity 

by v tomto směru mělo jednat. Věc by měla být předložena na příštím kolegiu rektora.  

Ke Strategickému záměru MŠMT 2021+, podle kterého se mělo měnit financování 

doktorského studia, nejsou aktuálně žádné informace. Na Platformě doktorského studia 

je nabízena řada kurzů s “měkkými dovednostmi”. Připravují se oborově senzitivní 

standardy pro doktorské studijní programy a pro školitele.   

2. Dne 23. 3. proběhl na IPS FSV UK kulatý stůl k doktorskému studiu v angličtině. Pro 

fakultní úroveň nevyplynuly žádné nutné reakce. 

3. Asociace U3V umožňuje dát přednášky kurzů U3V na svůj Youtube kanál. Doporučuje 

vyzvat garanty kurzů FSV UK, aby z propagačních důvodů natočili pro tento kanál 

jednu ukázkovou přednášku. 

 

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

1. S Institutem ekonomických studií připravujeme žádost Radě pro vnitřní hodnocení o 

úpravu studijních plánů v akreditacích navazujících mgr. studijních programů Data and 



Finance Analytics a Ekonomie a finance. Žádosti nyní budou předloženy Vědecké rada 

FSV UK.                 

 

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

1. Informovala o průběhu fakultního kola Fondu mobility. 

2. 4EU+:  

a. hodnocení projektů podaných v rámci 2. výzvy ve Flagshipu 2, minulý týden v 

rámci UK, dnes v rámci Programme Committee F 2; 

b. proběhlo setkání na RUK k virtuálním mobilitám na úrovni ZO. 

3. Příprava výběrového řízení na výjezdy v rámci MF a MU dohody na LS 2021/22. 

4. Informovala o schůzce mezi OZS a PR, která proběhla ve středu 24. 3. 2021. 

 

PhDr. Malvína Krausz Hladká, Ph.D. – členka kolegia děkanky pro mezinárodní a 

cizojazyčné studijní programy 

1. Dne 25. 3. proběhla schůzka s garanty a koordinátory CJPS a IES ohledně PR strategie; 

spojená byla i s představením nového OCJSP a vedoucího dr. Semiana a nové posily v 

PR oddělení M. Šmídové odpovědné za PR CJSP. Podobné schůzky jsou postupně 

plánovány s ostatnými instituty FSV UK. 

2. Strategie komunikace s úspěšnými uchazeči, odesílání Welcome packages a vydávání 

faktur. 

 

JUDr. PhDr. Tomáš Karásek, Ph.D. – proděkan pro rozvoj 

1. OP VVV Jinonice: Probíhají jednání v rámci projektového týmu a se zhotovitelem o 

aspektech stavby s přímým dopadem na uživatele: interiér, A/V technika, osvětlení, 

zastínění, zabezpečení (zámky), kopírky. 

2. Výdejna jídel Jinonice: Připraven dopis k oslovení vlastníků v domě U Kříže 611/1 se 

žádostí o souhlas se změnou užívání prostor stávající studovny na výdejnu jídel, 

koordinováno se studentskými spolky.  

3. IP 2021: Zástupci odboru projektové podpory potvrdili, že MŠMT formálně schválilo 

výši financování institucionálního plánu na letošní rok. 

 

Mgr. Tomáš Gec – člen kolegia děkanky pro projekt Modernizace a rozšíření 

prostorového zázemí výuky v Areálu UK Jinonice  

1. Dodatek č. 3 projednala Správní rada UK a byl odeslán ke kontrole MŠMT. 

2. Stavba zaslala COVID-19 dopis, jedná se o možných dopadech této situace. 

3. Bylo úspěšně realizováno výběrové řízení na dodávku kompaktních regálů do budovy 

A. 

 

Ing. Ondřej Blažek – tajemník fakulty 

1. Testování SARS-CoV-2 a schvalování výjimek z plošného nařízení práce z domova na 

FSV UK bylo nastaveno a funguje bez větších problémů. 

2. Probíhají intenzivní práce na přípravě rozpočtu pro rok 2021.  

3. Investiční majetek – hranice na investičního majetku nebyla zvednuta, zůstává na 40 tis. 

Kč. 



4. Žádost o zadání termínů jednání jednotlivých komisí a pléna AS FSV UK do sdíleného 

kalendáře – požádal předsedkyni AS FSV UK o zprostředkování žádosti předsedům 

komisí AS FSV UK.  

 

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

1. Předsednictvo AS FSV UK se sejde dnes 28. 3., studijní komise 29. 3., ekonomická a 

legislativní 1. 4. Prosím tedy o zaslání všech podkladů k jednání komisí a následně 

senátu. Děkuji. 

2. Zástupci studijní komise se sešli s řediteli institutů FSV UK a následně s pí. děkankou 

a panem proděkanem Krištoufkem, předběžné závěry – volba studentských 

ombudsmanů agendou studentských spolků, jeden rok funkčního období (přičemž první 

rok zkušební a následně rozhodnutí, jak formálně/neformálně začlenit do struktur 

fakulty). 

  

 

Zapsala: Klára Novosadová 

Vidi:  Alice N. Tejkalová 

 

 

 


