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Zápis z jednání rozšířeného kolegia děkanky č. 4 
ze dne 9. prosince 2019   

 

Přítomni: P. Bednařík, O. Blažek, M. Gregor, Z. Kasáková, T.  Karásek, J. Kindermann, M. 

Krausz Hladká, L. Krištoufek, J. Kučera, V. Moravec, A. N. Tejkalová, T. Nigrin, J. Remr, L. 

Poslušná, L. Rovná, Z. Uherek, A. Veselý  

Host: J. Halada 

Omluveni: M. Boňko, P. Jüptner, J. Končelík, I. Prázová, A. Shavit, O. Šveda, J. A. Víšek  

 

Sdělení děkanky:  
1. Informovala o dalších postupech v „kauze SBP“ – probíhá interní šetření, obesláno 30 firem 

se žádostí o poskytnutí informace v rámci spolupráce na veřejných akcí organizovaných SBP 

IPS FSV UK, k 10. 12. 2019 bude sběr informací uzavřen. Nový název SBP s.r.o. je 

Multilateral Consulting & Analysis s.r.o. – domluva se zástupci společnosti, že výsledky 

auditu dodají vedení fakulty do 20. 12. 2019, s výsledky seznámí AS FSV UK a bude 

informovat o dalším postupu, který fakulta podnikne. Požádala ředitele institutů FSV UK, aby 

do 20. 1. 2019 zaslali návrhy k zohlednění při tvorbě pravidel ke spolupráci vysoké školy se 

soukromým sektorem.  

2. Pozvala členy RKD na Reprezentační ples FSV UK, který se uskuteční 5. února 2020 v 

historických prostorách Národního domu na Vinohradech, požadavky na lístky zasílat Kláře 

Novosadové do 20. 12. 2019, děkanka požádala, aby v případě účasti na plese bez doprovodu 

kolegové a kolegyně nahlásili požadavek na jeden lístek. 

3. V sobotu 30. 5. 2020 proběhne Sportovní den FSV UK, vyzvala RKD, aby se této akce  se 

studenty zúčastnili.  

4. Ve spolupráci s AS FSV UK se připravuje Den Duševního zdraví, oslovena společnost, která 

se problematikou zabývá, kontakt předá vedoucí SO a PO, aby se v případě zájmu mohly 

zúčastnit se workshopu.  

5. V projektech 4EU+ má fakulta zástupce ve Flagship. Bližší informace podá proděkanka 

Kasáková.  

6. Shrnula hodnotící pohovory s řediteli institutů  FSV UK.  

7. Od 1. 1. 2020 budou v nabídce nové propagační předměty – doplnění triček, nově KeepCupy,  

džínové bundy a kšiltovky. V pátek 29. 11. 2019 proběhlo focení předmětů se studenty FSV 

UK. 

Dále máme k dispozici plastové lahve s potiskem v angličtině (zdravotně nezávadné, česká 

výroba) – plastové lahve jsou určeny jako dárky pro partnery a návštěvy či za odměnu v 

soutěžích, nikoli jako prodejní kolekce.  

 

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

děkanky 
1. Informace o výsledcích projektů GAČR (nižší úspěšnost, prošly 4 projekty z 26) a podání 

projektů GA UK (podařilo se zastavit dlouhodobý kvantitativní pokles přihlášek), více jak  
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polovinu projektů GA ČR obstarává IES FSV UK, ředitel Gregor dodal, že na projektech GA 

ČR spolupracují s Akademií věd.  

Projekty UNCE – UK na projekty přidala finanční prostředky (cca 100 000 Kč), nebudou tedy 

vyplaceny v původně krácené výši.  

2. Informoval o vydání opatření děkanky č. 28/2019 Podávání projektových přihlášek a 

hospodaření s projektovými prostředky, s účinností od 1. 12. 2019. Apeloval na důslednou a 

včasnou distribuci OD na institutech a centrech FSV UK, aby byl dodržen termín 31. ledna 

pro nahlášení projektových záměrů.  

Toto opatření se týká výzkumných projektů nebo projektů na podporu výuky (kde hlavní 

řešitel je cizinec nebo se počítá se zaměstnáním cizinců mimo EU).  

Evropské projekty - podávání projektů do programů ERC a příprava koordinátorských 

projektů Evropského rámcového programu (H2020) probíhá dle jiné metodiky.   

Termín pro odevzdání projektů musí být dodržen, aby byl dostatečný prostor pro jejich 

administraci a následně podpis děkanky (u projektů, u kterých se o jejich realizaci 

s dostatečným předstihem vědělo a nebyly podány v termínu, nebudou akceptovány).   

 

Ing. Ondřej Blažek – tajemník fakulty 

1. V posledním období se kromě běžné provozní agendy věnoval zejména dvěma aktivitám, a to 

„kauze SBP“ (vlastní řešení a koordinace kroků) a hledání náhradních prostor za Jinonice. 

Vzhledem k řešení těchto prioritních agend, došlo k zpoždění některých dalších aktivit jako 

např. plánu realizace webů, nyní jsme na konci první fáze, převzali jsme stabilizační část, v 

dalších dnech dojde k jednání jak připravit nový harmonogram na migraci webů IKSŽ, ISS a 

následně IPS. Testováním webů bylo ověřeno, že jsou fakultní weby, které byly migrovány do 

cross-doménového prostředí, nyní stabilní a dobře zabezpečeny, odpovídají standardům. 

2. Projekt infrastruktury IT – zapojení a instalace nové infrastruktury je realizován podle plánu. 

3. Práce na závěrkových operacích a přípravě rozpočtu – hlavním cílem je při zajištění provozu 

a rozvoje FSV UK nesnižovat rezervu ve fondech FPP a FRIM vytvořenou v minulých letech 

a naopak ji ještě pokud možno v letech 2019 až 2021 posílit, aby mohla být použita při 

kofinancování jinonického projektu, financování nájmu náhradních prostor i pro případné 

nečekané a nepředvídatelné události spojené s projektem. 

  

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

1. Informovala o schůzce v rámci aliance 4EU+ v Paříži. Akademičtí pracovníci FSV UK si 

musí partnery sdružené v alianci 4EU+ hledat sami v rámci flagships. Evropská kancelář UK 

nabízí pomoc s vyhledáním vhodných partnerů. Dále informovala o způsobu financování 

aktivit.  

Prorektorka Rovná doplnila, že alianci 4EU+ tvoří s Univerzitou Karlovou přední vysoké 

školy v Heidelbergu, Kodani, Varšavě, Miláně a Sorbonna. Na zasedání Steering Committee 

dne 18. 11. 2019 v Paříži byl doporučen ke schválení rektorům 4EU+ na pozici general 

secretary pan Wolker Balli. Dále informovala o rozpočtu projektu 4EU+ a spolufinancování. 

Po schválení budou dodány podrobné informace k vykazování prostředků. Finanční 

manažerkou pro 4EU+ se stala Ilona Přečková (i jako metodická pomoc). Vzdělávací část má 

na starost prorektorka Králíčková. Na závěr prorektorka Rovná zdůraznila, že informace 



 

  
 Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd  /  Smetanovo nábřeží 6, 110 01 Praha 1 

dekana@fsv.cuni.cz, tel: 222 112 236 

www.fsv.cuni.cz 

týkající se 4EU+ jsou zprostředkovány prostřednictvím RKR, fakultních koordinátorů, 

zástupců v Project Committees či prostřednictvím Evropské kanceláře.  

2. Informovala o jednání se zástupci University of Zurich, které začátkem prosince 2019 

proběhlo na RUK. 

 

doc. PhDr. Ladislav Krištoufek, Ph.D. – proděkana pro studijní záležitosti  

1. Poděkování institutům FSV UK za spolupráci při úpravách pravidel studia, účinná budou od 

začátku akademického roku, v březnu 2020 bude předložené AS FSV UK.  

2. Došlo k úpravě formuláře pro uznávání předmětů absolvovaných na jiných fakultách UK, 

snažíme se celý proces zefektivnit.  

3. Účast na kulatém stolu, který organizoval IPS FSV UK, nabídl ředitelům institutů FSV UK 

možnost konání koncepčních schůzek i na dalších institutech.   

4. Zpracovává se tabulka návazností studijních programů v rámci různých vln akreditací a v 

návaznosti na to bude vydáno OD, které přenese již jmenované členy SZZk komisí u starých 

akreditací do nových (pokud jsou navazující na staré).  

5. Finanční vyrovnání za výuku napříč fakultou bylo zpožděno, od příštího semestru bude 

v gesci studijního oddělení (doposud bylo na odděleních děkanátu) a bude upraveno 

opatřením děkanky.  

6. Poděkování ředitelům institutů FSV UK za nápravu informací u předmětů v SIS, dále 

informoval, že metodická schůzka s prorektorkou Králíčkovou proběhla pro FSV UK v 

pořádku.  

Děkanka dodala, že SIS je základní informační opora pro studenty a 40-ti procentní vyplnění 

SIS je velmi nedostatečné, vyplněné údaje v SIS musí být v pořádku na začátku semestru, 

jinak na UK vycházíme špatně (v tomto případě se jednalo o sylaby a anotace). Připojila se k 

poděkování za doplnění.    

7. Upozornil na změnu rozhodovací praxe u nostrifikací, na FSV UK by mělo zůstat pouze 

rozhodování v rámci přijímacího řízení, jinak bude centrálně vyřizováno na RUK.   

8. V souvislosti s požadavky vyučujících na správce SIS se žádostmi o rozesílání zpráv 

absolventům sdělil, že toto nesmí být požadováno po správcích SIS, jelikož studijní oddělení 

může zpracovávat osobní údaje pouze po dobu studia.  

9. Doc. Nigrin se dotázal na specifický nový formulář k studijní agendě. LK upřesnil, že se 

jedná o formulář k uznání splněných povinností na jiných fakultách UK jako volitelných 

předmětů, doc. Nigrin se dále dotázal na poslední možný termín pro přijímání přihlášek do 

rigorózních řízení – proděkan Bednařík sdělil, že termín z RUK je do září 2020.  

 

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

1. Probíhá poslední fáze akreditačního procesu – příprava sedmi návrhů akreditačních spisů na 

ISS FSV UK, IKSŽ FSV UK a IPS FSV UK, které budou na fakultní úrovni projednány v 

lednu a únoru 2020. Probíhají konzultace s odborem kvality vzdělávací činnosti a akreditací 

RUK. 

Z odboru kvality vzdělávací činnosti a akreditací RUK přichází výsledky kontrol 

akreditačních spisů, které byly na RUK odevzdány v listopadu 2019, o výsledcích bude 

informovat ředitele institutů FSV UK. 
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Třetí akreditační vlna probíhá v SIS, přestože stále probíhají úpravy aplikace na rektorátní 

úrovni, SIS zatím neumí pracovat s informacemi v AJ. Vize, že vše v rámci akreditačních 

procesů bude administrováno přes SIS, aby Rada pro vnitřní hodnocení mohla přes SIS 

kontrolovat naplnění studijního programu (literaturu, sylaby, apod.). 

 

Mgr. Jiří Remr, Ph.D. - člen kolegia děkanky pro e-learning a nové vzdělávací platformy 
1. Zítra se v místnosti č. 212 uskuteční workshop na formativní hodnocení v práci 

vysokoškolského pedagoga (účastníci získají na konci workshopu certifikát z MŠMT), 

poděkoval Magdaleně Mouralové za přípravu workshopu.  

 

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

cizojazyčné studijní programy 
1. Schůzka koordinátorů garantů cizojazyčných programů, řešeny nostrifikace, hovořilo se o 

změnách v rámci slev. Vydáno opatření děkanky č. 29/2019 Změna opatření děkanky č. 

23/2019 Postup při podávání žádostí o snížení či prominutí poplatku spojeného se studiem v 

cizím jazyce pro akademický rok 2019/2020 – doplněno o úlevy v cizojazyčných doktorských 

programech FSV.  

Příprava a diskuse k online komunikačnímu systému  uchazečů a přijatých studentů jak 

s OZS, tak s koordinátory CJSP. 

2. Komunikace s vedoucí ubytovacího úseku Kolejí a menz UK ohledně špatné úrovně 

ubytování zahraničních studentů, přistoupili jsme k dalšímu řešení, začínáme komunikovat se 

soukromými partnery ohledně nabídky soukromých kolejí.  

Dosavadní dílčí úspěchy v této agendě s našimi kolejemi a menzami – zřízení tzv. housing 

assistants – 2 studentky působící na kolejích Hvězda a Větrník, které mají smlouvu s KaM 

ohledně podpory zahraničních studentů, řešení problémů a komunikaci v AJ, apod.  

3. Dne 26. 11. 2019 se v budově Hollar konal Open Day pro bakalářské CJSP (+ nově 

akreditované) – nízká účast, bylo vyhodnoceno jako neúspěšná platforma.  

4. Od 1. 1. 2020 nastupuje nová posila na OZS a na oddělení vnějších vztahů dojde ke změně 

pracovnice pro cizojazyčné programy, přechází na ni Michaela Čuprová.  

 

Ing. Jan Kindermann – člen kolegia děkanky pro projekt Modernizace a rozšíření 

prostorového zázemí výuky v Areálu UK Jinonice 
1. Paní děkanka podepsala podmínky pronájmu na Pekařskou 16 v lokalitě Nové 

Butovice, finalizace podmínek pronájmu Pekařské 10 probíhá. 

Architekt Pluhař zpracovává projekt stavebních úprav v obou objektech (prostory pro výuku, 

zhotovení nových příček, dobudování WC atd.), v rámci těchto příprav poděkoval ing. 

Kindermann panu tajemníkovi za spolupráci, během ledna budou 

podepsány nájemní smlouvy. Informoval, že v tuto chvíli se cena nákladů na úpravy pohybuje 

okolo 5 milionů korun (organizace příček, sítě, apod.), k tomu je třeba počítat s nájmem cca 

50 milionů na 30 měsíců. 

Děkanka sdělila, že velké poděkování patří Ing. Kindermannovi za celé vyřízení. Limity 

(osob, výukových prostor) budou koordinovány s hygienou a hasiči. 
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Ing. Kindermann poděkoval AS FSV UK za schválení podmínek pronájmu Pekařské 16, doc.  

Nigrin poděkoval Ing. Kindermannovi za účast na plénu IMS FSV UK, kde se podařilo 

vysvětlit a upřesnit informace k jinonickému projektu  a nabídl součinnost s optimalizací 

prostor v prostorách Pekařské ulice, Ing. Kindermann sdělil, že pošle plány nejpozději první 

týden v lednu příslušným ředitelům, aby mohlo být na společné schůzce projednáno, 

předpokládá se, že budou zřejmě větší kanceláře kvůli úspoře při stavění příček.   

2. Jinonický projekt – poděkoval všem zúčastněným za trpělivost při průzkumných prací na 

konstrukcích stávajících budov a provedení inženýrsko-geologického průzkumu a venkovních 

sond k ověření trasy sítí na venkovních plochách, aby mohla státní firma vyhodnotit. 

Venkovní  parkoviště  v  Jinonicích  bude  od  6.  1.  2020  uzavřeno  a  vjezd  do podzemních 

garáží (bude proveden zábor celého venkovního parkoviště a plochy staveniště dotčené 

přeložkami vodovodu a plynovodu) od 1. 5. 2020 bude uzavřený vjezd do podzemních garáží, 

náhradní parkoviště k dispozici není, jedná se o náhradním pozemku na magistrátu, čeká se na 

rozhodnutí zastupitelstva. 

3. Veřejná prezentace Studie vybavení interiérů proběhne 8. ledna 2020 od 12:00 v Jinonicích. 

 

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

1. Doplnil, že s podporou AS FSV UK se podařilo schválit dodatek č. 1 ke smlouvě s 

generálním dodavatelem stavby, nyní má už k projednání AS UK. 

2. Upozornil na potřebu čerpání prostředků, které jsou v institucionálním plánu. Jde o dvouletý 

projekt, takže lze převádět prostředky do dalšího roku, ale pouze v omezené míře a na konci 

příštího roku musí být dočerpány všechny prostředky. 

3. Informoval, že studentské spolky budou kontaktovány se žádostí o spolupráci při snaze 

přesvědčit vlastníky bytů v objektu U Kříže 611/1, aby souhlasili se změnou způsobu užívání 

stávající studovny, aby mohla být konvertována na výdejnu jídel. 

 

doc. Ing. Tomáš Cahlík, CSc. - proděkan pro doktorské studium a další formy vzdělávání 
1. Vydáno opatření děkanky č. 31/2019 Organizace doktorského studia na FSV UK – změny 

oproti minulému opatření byly vynuceny změnou Studijního a zkušebního řádu UK a 

změnami v SISu. Hlavními změnami je to, že nově za sestavení ISP zodpovídá student, že 

informace o případném studijním pobytu musí být studentem zanesena do modulu evidence 

stáží v SISu a že Oborová rada může hlasovat per rollam o mimořádném ročním hodnocení 

studenta po návratu studenta do studia po přerušení studia. V SIS se dopracovávají různé 

moduly, dojde i k úpravě OD (ale půjde jen o technickou úpravu).  

2. Ředitelům institutů FSV UK zaslal e-mail k rozdělení finančních prostředků pro doktorské 

studenty. 

3. Informace o působení Koordinační rady DSP společenských věd.  

4. Informace k doktorskému studiu - podkladové materiály: 

a) Souhrnná studie z výzkumu doktorského studia na UK – FSV UK je na str. 11 zmíněna 

jako fakulta s velmi nízkou studijní úspěšností, jako fakulta s velkými nároky na studenty a  

jako fakulta, kde „zeje obzvláště velká propast mezi nároky na doktorandy a objemem 

finančních zdrojů, kterými je jejich studium a výzkumná práce podpořena”. Na str. 36 je půl 

stránka věnovaná FSV UK s uvedenými silnými a slabými stránkami a návrhy a opatřeními. 
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V budově Hollar je studentům doktorského studia k dispozici místnost, stejně jako v budově 

v Opletalově ulici, místnosti pro doktorandy jsou i v Jinonicích a počítá se s nimi v dočasných 

prostorech v Pekařské.  

Velká disproporce na institutech, financování projednala děkanka s jednotlivými řediteli. 

b) Přehled dat o doktorském studiu – ve většině ukazatelů fakulta nevybočuje výrazně z 

univerzitního průměru. Týká se to i ukazatelů o úspěšnosti studia - zde je rozpor se závěry 

souhrnné studie zmíněné výše v odst. b). FSV UK má podíly doktorandů v cizojazyčných 

programech a doktorandů studujících v prezenční formě významně vyšší než je univerzitní 

průměr. 

c) Představil výstupy z šetření Národního vzdělávacího fondu „Celouniverzitní výzkum 

o studentech doktorských studijních programů v oblasti socioekonomického zabezpečení“. Z 

výstupů souhrnné studie zmíněné výše v odst. b) vyplývají návrhy a opatření, které jsou 

uvedeny v podkladech  „RUK-reflexe souhrnné studie“. FSV je připravena reagovat na 

požadavky, které budou z postupné realizace návrhů a opatření z rektorátní úrovně vyplývat. 

d) 20. 2. 2020 a v posledním týdnu v září 2020 (přesná doba a program budou upřesněny) se 

uskuteční schůzka proděkana pro doktorská studia s předsedy oborových rad. V posledním 

týdnu září 2020 proběhne také „Welcome Day” pro doktorandy FSV UK (podobně jako dělá 

rektorát pro doktorandy UK), seminář pro doktorandy o pedagogických dovednostech a 

případně další akce pro doktorandy FSV UK. 

Proděkan Cahlík nabídl, že se v případě zájmu sejde se zástupci institutů k projednání 

podmínek doktorského studia a dalších záležitostí týkajících se doktorského studia, je nutné 

zaměřit se na úspěšnost doktorského studia.  

 

Rozdělení institucionálních prostředků, které jsou FSV UK poskytovány v rámci programu 

Progres, na jednotlivé programy Progres uskutečňované na FSV v roce 2020 – představil 

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

děkanky 
1. Fakulta musí do 28. 2. 2020 rektorátu UK oznámit, jak bude rozdělena institucionální 

podpora, kterou fakulta dostává v rámci programu Progres na jednotlivé programy řešené na 

fakultě. Na FSV běží 6 programů Progres, klíčové jsou Progres Q18 a Progres Q24 (v roce 

2019 31, resp. 66,6 % prostředků, na ostatní připadá 2,3 %). Toto rozdělení musí schválit 

Akademický senát FSV UK. Fakulta se konkrétní částku na daný rok pravidelně dozvídá až 

v průběhu první poloviny února, nicméně pravidla Progresu dávají možnost schválit zásady 

rozdělení. Klíčovou otázkou je, zda prostředky rozdělit podle klíče, který byl používán 

v minulých letech či zda vytvořit nový klíč. 

2. RKD po zevrubné diskuzi dospělo k názoru, že prostředky Progresu (po odečtení režie ve výši 

19 %) mají být i v roce 2020 rozděleny podle stávajícího klíče, tj. na základě RIV bodů, které 

jednotlivé instituty, resp. řešitelské týmy získaly za své výsledky tvůrčí činnosti. RKD se 

vyslovilo pro to, zahájit v roce 2020 diskuzi o nových zásadách rozdělení institucionálních 

prostředků, který by více zdůraznil význam excelentních výsledků různého typu, zahrnul  

novější vědecké výstupy a který podle možností zahrnul i výsledky vnitřního hodnocení tvůrčí 

činnosti, jež v současnosti probíhá na UK. Tento úkol je zahrnut i v konkretizaci strategického 

záměru fakulty na rok 2020. 
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RŮZNÉ 

1. Doc. Nigrin se dotázal, zda by na oddělení pro vnější vztahy mohly být připraveny větší 

zásoby počtu fakultních předmětů, děkanka sdělila, že na děkanátním oddělení je přiměřená 

zásoba, která se odvíjí od výše rozpočtu a ročního období, na konci roku jsou tyto předměty 

přichystány jako vánoční dárky, proto je nutné včas požadavky předat na PR, ale lze nakoupit 

na instituty FSV UK předměty do zásoby. 

2. Dále informoval o aktivitě  SIMS.   

 

 

Zapsala: Klára Novosadová 

Vidi: Alice N. Tejkalová 

 


