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Zápis z jednání rozšířeného kolegia děkanky č. 1 
ze dne 10. leden 2022 

  
Přítomni: O. Blažek, P. Bednařík, T. Cahlík, M. Gregor, E. M. Hejzlarová, T. Karásek, Z. 
Kasáková, J. Kučera, J. Končelík, L. Krištoufek, M. K. Hladká, T. Nigrin, A. N. Tejkalová, A. 
Veselý, M. Pečená, L. Poslušná,   
Omluveni: T. Gec, A. Shavit. N. O. Omorodion, I. Prázová, P. Soukup, J. A. Víšek 
Hosté: D. Numerato 
Online prostřednictvím platformy Google Meet: P. Jüptner, J. Remr, L. Rovná 
 
Sdělení děkanky: 
1. Kritéria habilitačního řízení byla schválena na RUK nastupující rektorkou Králíčkovou.  
 
Sdělení členů kolegia děkanky: 
prof. PhDr. Jaroslav Kučera, CSc. – proděkan pro vědu a výzkum, statutární 
zástupce děkanky 
1. Představil podkladové materiály k financování vědy, které členům RKD rozeslal minulý 

týden – výsledkem jednání by měla být shoda na konečné podobě dokumentů, případně 
jasné pokyny, které bude nutné ještě zapracovat do opatření děkana a prováděcího 
dokumentu. Skládají se ze dvou částí OD a prováděcího dokumentu + seznamu 
projektových soutěží, projektů, které jsou zahrnuty do hodnocení a seznam nakladatelství. 
Poměry dělení institucionální podpory a způsoby rozdělování jednotlivých částí byly již 
na úrovni institutů projednány, dnes je nutné najít shodu u prováděcí instrukce, aby 
pravidla platila po celý cyklus Cooperatia. Představil návrh OD a požádal o zaslání 
formulační připomínek formou úprav. Členové RKD diskutovali nad dokumentem – 
reporting bude dělat OV, ředitelé institutů budou kontrolovat a schvalovat, se seznamem 
projektů RKD souhlasí, děkanka poděkovala proděkanům Kučerovi a Krištoufkovi, 
tajemníku fakulty a Mgr. Horníčkové za přípravu, dále poděkovala za spoluúčast při 
přípravě akademických nakladatelství.    

 
prof. PhDr. Ladislav Krištoufek, Ph.D. – proděkan pro studijní záležitosti  
1. Pokyn k výuce v LS – informoval o změnách v pravidlech. Čekáme ještě na pokyny 

z ministerstva k případnému testování studentů.  
2. Proběhne hodnocení kurzů – požádal o zprostředkování studentům.  
3. Blíží se uzávěrka podávání přihlášek (do konce února), uchazeči, kteří podají přihlášky do 

konce ledna a zaplatí je, budou mít březnový termín zdarma.  
 
doc. Ing. Tomáš Cahlík, CSc. – proděkan pro doktorské studium a další formy 
vzdělávání  
1. Na webových stránkách fakulty bylo zveřejněno OD č. 22/2021 Změna opatření 

děkanky č. 5/2021 Organizace doktorského studia na FSV UK.  
1. Představil podklady s oficiálními univerzitními daty k doktorskému studiu: 
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a) V ukazateli „míra úspěšnosti” je FSV UK lehce pod univerzitním průměrem 
(Doktorské programy „Sociologie” a „Mezinárodní teritoriální studia” mají 
přetrvávající problém s mírou úspěšnosti studia.  

b) Míra graduace za poslední 3 roky. FSV UK je zde hluboko pod univerzitním 
průměrem – spolu s většinou lékařských fakult a FF UK. Univerzita deklarovala cíl 
zvýšit míru graduace, což zřejmě povede k tlaku na fakulty tento ukazatel zvýšit.  

c) Údaje o zahraničních stážích. Malé procento našich doktorských studentů vyjelo na 
stáže, ovšem nijak výrazně se zde nelišíme od průměru univerzity.  

d) Údaje o školitelích. V programu „Mezinárodní teritoriální studia” je údaj „počet 
studentů na školitele” nejmenší (ale nikoliv výrazně) mezi všemi našimi doktorskými 
studijními programy. 

2. Údaje podle jednotlivých programů o podílu doktorandů zapojených do výzkumu a 
specifického výzkumu a průměrný příjem doktoranda z výzkumu a specifického výzkumu 
a o údajích podle jednotlivých programů o podílu doktorandů zapojených do výzkumu a 
průměrný celkový příjem doktoranda z fakulty (jsou zahrnuti i studenti v kombinované 
formě). Vše je spočítáno z údajů z účetnictví.  

3. Jednotná evidence stáží doktorských studentů v SISu. Impulzem je snaha o zlepšení 
podkladů pro RUK. Postup představila proděkanka Kasáková: 
a) Studenti mají povinnost své stáže evidovat v SIS, modul „Evidence Stáží" – nová (trvá 

2 – 3 minuty). 
b) Po svém návratu ze stáže zašlou potvrzení (confirmation of stay/attendance) (vydané 

hostitelskou stranou) na OZS, Marii Stanovské (studyabroad@fsv.cuni.cz). 
c) OZS potvrdí stáž v SIS. 
d) Student si v ročním hodnocení zadá povinnost výjezd na stáž a spáruje ji s povinností 

stáže či s předmětem Stáž. 
 

PhDr. Petr Bednařík, Ph.D. – proděkan pro koncepci a kvalitu studia  
1. Paní děkanka odešle paní prorektorce prof. Wildové dopis se zdůvodněním proč nelze 

uskutečnit integraci politologických studijních programů. 
2. Informoval o přípravě samohodnotícího sytému programů v roce 2022. 
 
PhDr. Zuzana Kasáková, Ph.D. – proděkanka pro zahraniční styky 
1. Probíhá příprava letního semestru – komunikace s partnerskými univerzitami.  
2. Příprava DOD a série online setkání pro přijíždějící exchange studenty i vyjíždějící 

studenty. 
3. 4EU+: zveřejněny výsledky podpory kurzů nabízených v rámci virtuální mobility. 

Informace o výsledcích dnes rozeslány žadatelům. 
4. Zástupci Flagshipu 2 Aliance 4EU+ („Europe in a changing world: Understanding and 

engaging societies, economies, cultures and languages“) pořádají ve středu 26. ledna od 
13:00 do 15:00 online workshop „Towards Educational Pathways“, určený pro všechny 
akademické pracovníky, kteří již v rámci 4EU+ spolupracují na některých vzdělávacích  
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aktivitách, i ty, kteří by se rádi zapojili v budoucnu. Zúčastnit se mohou také studenti, 
např. ti, kteří se již zapojili do aktivit Flagshipu 2, informace byla rozeslána e-mailem. 
Iniciativa 4EU+ bude pokračovat, ale realizace projektu 4EU+ podpořeného v rámci první 
výzvy EU bude na podzim ukončena. Vyhlášena již druhá výzva. 4EU+ se zapojí do této 
výzvy, aliance univerzit se rozšiřovat nebude. Prorektorka Rovná doplnila, že se jedná o 
část aktivit, kterých se účastníme a budou po létě končit. Evropská kancelář i paní 
prorektorka jsou ochotny zprostředkovat kontakty pro zájemce o spolupráci z FSV UK.  

 
PhDr. Malvína Krausz Hladká, Ph.D. – členka kolegia děkanky pro mezinárodní a 
cizojazyčné studijní programy 
1. Finální návrh slev zaslán ředitelům institutů FSV UK se žádostí o osobní projednání 

návrhu. Návrh předkládá sjednocený postup v otázce slev na studiu pro všechny fakultní 
CJSP. 

2. Podala informace o probíhajících přípravách DOD pro CJSP – finální videa natočena, v 
přípravě platforma pro spuštění – forma microsite s náborovým zaměřením; přepojena na 
fakultní stránky. 
   

Mgr. Jiří Remr, Ph.D. – člen kolegia děkanky pro e-learning a nové vzdělávací 
platformy  
1. Od března 2022 se rozběhne série školení organizovaných Centrem celoživotního 

vzdělávání UK a Ústřední knihovnou UK. Jednotlivé vzdělávací akce budou zaměřeny na 
podporu výuky, podporu e-learnigu a soft-skills. Připravují se i další specializované kurzy. 

 
JUDr. PhDr. Tomáš Karásek, Ph.D. – proděkan pro rozvoj 
1. Seznámil RKD s návrhy institutů FSV UK pro zařazení do Národního plánu obnovy, 

komponenta 3.2 (vzdělávací část). Z návrhů vyplynul průřezový zájem o problematiku 
podpory používání technologií ve výuce a problematiku online a hybridní výuky, proto 
byl fakultní návrh do NPO zaměřen na tyto aspekty.  

2. AS FSV UK bude zítra schvalovat dodatek č. 6 ke smlouvě s OHL ŽS. Čekáme na 
schválení dodatku č. 5 Správní radou UK. 

3. Institucionální plán – poslední výzva proběhla v roce 2021, budeme muset zpravovat 
závěrečnou zprávu a obrátí se na instituty FSV UK, případně nový proděkan, se žádostí o 
spolupráci.   

 
Ing. Ondřej Blažek – tajemník fakulty 
1. Testování zaměstnanců – v pátek jsme obdrželi z RUK novou informaci k testování 

zaměstnanců, ale týká se zatím jen příštího týdne do 23. 1., samotesty dodá rektorát, na 
institutech FSV UK a děkanátu bude zajištěno testování zaměstnanců, výsledky se budou 
hlásit do univerzitního systému CAS, upřesňující informace rozešle e-mailem. Požádali 
jsme RUK o 600 ks testů na příští týden. Nejsme schopni zamezit netestovaným ve vstupu 
do budovy. Pozitivní výsledek budou zaměstnanci hlásit svým nadřízeným.   
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2. Weby – ve spolupráci se StoryTellers jsme upravili základní nedostatky citačních norem, 
snažíme se, aby všichni přešli do cross-doménového prostředí, i vzhledem k bezpečnosti. 
Chceme mít standardní prostředí, ve kterém budou všechny funkcionality stejné. Probíhají 
přípravné práce pro migraci webu IPS, proběhne koordinační schůzka s IKSŽ, následně 
zorganizujeme obdobnou schůzku s ISS. S ředitelem IES domluveno, že migrace webu 
IES proběhne v létě 2022, dohoda s OVV, že kolegyně pomůžou s kontrolou webu IKSŽ.  

3. Dnes jsme obdrželi harmonogram závěrkových prací z RUK, do 20. 1. 2022 musí být 
uzavřena všechna střediska.  

 
Různé:  
T. Nigrin: 

1. Požádal pana tajemníka o informaci, kdy bude připraveno OD k poskytování 
příspěvku na mobil – tajemník sdělil, že předpokládá přípravu na přelomu ledna a 
února 2022 a upřesnil, jak bude příspěvek specifikován.  

2. Dále se dotázal na vydání OD k čerpání dnů osobního rozvoje – tajemník sdělil, že 
bude připraveno pro letošní rok, zatím bylo pilotně vydáno pro děkanát.  

 
 
Zapsala: Klára Novosadová 
Vidi: Alice N. Tejkalová 
 


