Zápis z jednání rozšířeného kolegia děkanky č. 1
prostřednictvím platformy Google Meet
ze dne 11. ledna 2021
Přítomni: P. Bednařík, O. Blažek, T. Cahlík, M. Gregor, E. M. Hejzlarová, P. Jüptner, J.
Končelík, M. Krausz Hladká, T. Karásek, L. Krištoufek, J. Kučera, T. Nigrin, J. Remr, A. N.
Tejkalová, Z. Uherek, Z. Kasáková, J. A. Víšek, V. Moravec, L. Poslušná, A. Veselý, A. Shavit
Omluveni: J. Kindermann, I. Prázová, O. Šveda, L. Rovná
Hosté: G. Baranyaiová
Sdělení děkanky:
1. Informovala o průběhu rekonstrukce a dostavby jinonického areálu, minulý týden se konal
velký kontrolní den s prohlídkou stavby za účasti její, proděkana Karáska, Ing. Kindermanna
a Ing. Kosteleckého z RUK. Areál se kvůli zimnímu počasí aktuálně zazimovává, ale
probíhají jiné práce s bezpečnostním limitem, stavba běží.
2. Informovala o uskutečnění pravidelného každoročního hodnotícího setkání s panem
rektorem, na kterém pan rektor sdělil, že pro tento rok nepředpokládá krácení rozpočtu
vysokým školám, jasnější informace budeme mít do března.
Dále pan rektor potvrdil, že univerzita počítá s tím, že i po rekonstrukci jinonického areálu
bude fakulta sídlit i v Hollaru a Opletalově ulici, perspektivně opustí Voršilskou, až se jí
podaří opravit budovu současného hotelu v Jinonicích (budovu by FSV UK měla dostat do
správy, pokud o to požádá, o převzetí hotelu do správy jsme žádali již před rekonstrukcí,
aby mohl být v rámci jinonického projektu opraven, ale paní kvestorkou byla žádost
zamítnuta, stávající pan kvestor má jiný postoj), ale i nadále bude využívat RTL v
Karolinu. Pro naplnění kvót projektu bude velké množství výuky přesunuto do Jinonic
(kromě IMS, IPS a ISS také relevantní část bakalářské výuky IES a IKSŽ). Příprava výuky
a stěhování musíme připravit v letošním roce, aktuálně sčítat množství zaměstnanců, kteří
budou v Jinonicích, abychom zlepšili, nikoliv zhoršili podmínky pro zaměstnance
rozmístěním osob v kancelářích. Od doby přípravy projektu se významně navýšil počet
zaměstnanců FSV UK.
3. Informace o personálních změnách na oddělení PR – pracovní poměr ukončil vedoucí
oddělení a tiskový mluvčí Mgr. Jakub Říman, novou vedoucí oddělení bude od 1. 2. 2021
Mgr. Barbora Buřičová, tiskový mluvčí/tisková mluvčí bude vybrán(a) z probíhajícího
výběrového řízení.
4. Informovala o úspěšném schválení nevratného příspěvku na nepředvídatelné náklady
související s jinonickou investicí z univerzitního fondu Mikuláš na jednání Ekonomické
komise AS UK a na plénu AS UK. Děkanka poděkovala všem čtyřem akademickým
senátorům a senátorkám v AS UK za jejich výbornou práci a dalším kolegyním a kolegům,
kteří se na náročném vyjednávání podíleli, dále předsedovi AS FSV UK za přímou účast na
jednání EK AS UK, za podporu řediteli IES FSV UK a dr. Haně Kubátové, předsedkyni
Ekonomické komise AS FSV UK, která byla na jednání EK AS UK vzdáleně připojena.
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Sdělení členů kolegia děkanky:
prof. PhDr. Jaroslav Kučera, CSc. – proděkan pro vědu a výzkum, statutární
zástupce děkanky
1. Upozornil na povinnost uchazečů o granty nahlásit projektové záměry podle opatření
děkanky č. 28/2019, a to do konce ledna. UK vyhlásila nové zásady programu Primus,
podrobnosti byly zaslány na instituty. Letos jsou zahájeny tři nové Primusy, což spolu s
celkově nejasnou situací ve financování vědy na UK omezuje možnosti podpory nových
Primusů do dalších let. Pro 6. kolo je proto nutné zvažovat jen vysoce kvalitní a inovativní
projekty.
2. Apeloval na instituty FSV UK, aby zasílaly nominace na různá ocenění. Zaměstnanci a
studenti fakulty jich získávají poměrně málo, což se negativně projevilo v modulu M3
národního hodnocení vědy. Navrhl, aby si instituty vytvořily malá portfolia osob a výsledků,
které by mohly nominovat a pravidelně výzvy k předložení návrhů na ocenění obesílaly.
prof. PhDr. Ladislav Krištoufek, Ph.D. – proděkan pro studijní záležitosti
1. Aktuální informace jsou k dispozici v zápisech z KD, v tuto chvílí další mimořádné
informace nemá, v samostatném bodě tohoto jednání seznámí RKD s návrhem dokumentu
týkající se přípravy na další semestr.
doc. Ing. Tomáš Cahlík, CSc. – proděkan pro doktorské studium a další formy
vzdělávání
1. Probíhá hodnocení doktorských kurzů (bylo i minulý rok), výsledky obdrží předsedové
oborových rad.
2. Připravuje se Days of Young Science 2021 – zatím máme málo přihlášených, je možné, že
bude jen „Day“. Na soutěž prezentací se nepřihlásil nikdo.
PhDr. Petr Bednařík, Ph.D. – proděkan pro koncepci a kvalitu studia
1. Informoval o nově vznikající pozici fakultního koordinátora zajištění kvality vzdělávací
činnosti od 1. 2. 2021. Z Odboru kvality vzdělávací činnosti a akreditací RUK obdržely
všechny fakulty informace o obsazení pozice (pracovní úvazek) a její obsahové náplni, která
bude odpovídat zahajovanému systému hodnocení realizace studijních programů na UK.
FSV UK nebudeme přijímat nového pracovníka, ale úvazek bude rozdělen mezi zaměstnance
studijního oddělení (fakultním koordinátorem bude Mgr. Petr Skácel, DiS. a částečně Ing.
Pavel Kot, který bude připravovat data ze SISu). Pracovní úvazek bude po dobu 5 let
refundován rektorátem.
Mgr. Jiří Remr, Ph.D. – člen kolegia děkanky pro e-learning a nové vzdělávací platformy
1. Rozeslán dokument Možnosti inovací kurzů v podmínkách e-learningu – doporučující
materiál k námětům z předchozího období.
PhDr. Zuzana Kasáková, Ph.D. – proděkanka pro zahraniční styky
1. Spuštěna tabulka Sběru dat evidující nejen akademickou mobilitu, ale také důležité
informace o činnosti institutů a jejich akademických pracovníků na FSV UK. Poděkovala za

Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd / Smetanovo nábřeží 6, 110 01 Praha 1
dekanka@fsv.cuni.cz, tel: 222 112 236

www.fsv.cuni.cz

spolupráci.
2. Byla zveřejněna druhá výzva pro předkládání společných vzdělávacích projektů v rámci 4
EU+. Více informací na https://4euplus.eu/4EU-190.html.
3. Informovala o spuštění systému nabídky kurzů pro studenty studijního programu Erasmus+ v
SIS.
4. Na konci ledna proběhne Den otevřených dveří pro studenty v českých i cizojazyčných
programech, kteří chtějí absolvovat studijní výjezd v rámci programu Erasmus+.
PhDr. Malvína Krausz Hladká, Ph.D. – členka kolegia děkanky pro mezinárodní a
cizojazyčné studijní programy
1. Organizační změna OZS od 1. 1. 2021 – vznik nového oddělení cizojazyčných studijních
programů (OCJSP). Došlo k rozdělení OZS, tím vzniklo nové oddělení, ale se stávajícími
zaměstnanci, vedoucím oddělením je RNDr. Michal Semian, Ph.D.
2. Na konci roku 2020 se uskutečnila další koordinační schůzka s garanty a koordinátory CJSP,
bylo hodnoceno uplynulé období, zároveň se prodiskutovaly detaily přijímacího řízení pro
AR 2021/2022.
3. Informovala o používání nástrojů k zefektivnění procesů a zlepšení PR – např. ve formě
rozesílání smartemailingu, používání služeb DHL, dále uspořádání online dnů otevřených
dveří (pro magisterské degree programy naplánováno na únor 2021) apod.
4. S oddělením poplatků spojených se studiem (RUK) se administrativně řeší ukončování studia
studentů v CJSP uprostřed AR.
JUDr. PhDr. Tomáš Karásek, Ph.D. – proděkan pro rozvoj
1. Od ledna 2021 platí nová verze institucionálního plánu, na kterou od roku 2022 naváže Plán
na podporu strategického řízení VŠ. Během ledna budou kontaktováni jednotliví řešitelé s
cílem upřesnit plán aktivit, současně budou reorganizována účetní střediska projektů.
Stávající institucionální plán (IP 2019–2020) byl ukončen ke konci roku 2020 v části B –
inovace kurzů (ředitelé budou vyzváni k vyplnění závěrečné zprávy), realizace části A bude
prodloužena do června 2021 (netýká se dílčích aktivit institutů).
Ing. Ondřej Blažek – tajemník fakulty
1. Probíhá převážně agenda spojená s koncem účetního roku – kontrola účetních středisek a
uzávěrkové operace.
2. Finanční prostředky získané z univerzitního fondu "Mikuláš" ve výši 30 mil. Kč budou
využity pro kofinancování jinonického projektu a pokrytí souvisejících neuznatelných
nákladů. Po účetní závěrce roku 2020 budeme mít jasný přehled o tom, jak máme zajištěno
finanční pokrytí těchto v současné době známých výdajů souvisejících s jinonickým
projektem. Z důvodu probíhajících jednání o vícepracech a z důvodu, že nelze vyloučit
navýšení neuznatelných nákladů, je třeba pokračovat v úsporných opatřeních a ve tvorbě
fondů i v roce 2021.
3. Informoval, že probíhá výběrové řízení na pozici interního fakultního právníka z důvodu
nutnosti posílení současných kapacit právního referátu, které jsou do značené míry
konzumovány jinonickým projektem. Nový interní právník by měl především převzít tzv.
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běžnou operativní agendu a spolupracovat na zefektivnění interních procesů.
4. Distribuce ochranných pomůcek probíhá podle nastaveného režimu na konci minulého roku.
Požádal, aby v případě změny potřeby na straně institutů a center byl kontaktován.
PhDr. Václav Moravec, Ph.D., Ph.D. – předseda AS FSV UK
1. Připojil se s poděkováním k úspěšnému dokončení žádosti o nevratnou půjčku z fondu
Mikuláš vedení fakulty, řediteli IPS FSV UK a IES FSV UK i dalším kolegům.
2. Na AS FSV UK budou projednány návrhy na obsazení pozice studentského „ombudsmana“
FSV UK, který má zajistit efektivnější a rychlejší řešení široce definovaných problémů na
straně studentů a studentek (např. jako aktuálně stížnosti studentů doktorského studia),
poděkoval řediteli IPS FSV UK za zprávu, kterou mu poslal a požádal ho, aby se připojil na
zítřejším zasedání AS FSV UK k případnému objasnění dotazů.
3. Stávajícímu AS FSV UK v únoru končí funkční období, v březnu bude zvoleno nové složení
AS FSV UK, poděkoval všem za spolupráci.
Příprava na další semestr (proděkan Krištoufek)
1. Představil návrh dokumentu, který byl rozeslán jako podklad na jednání (bod Mgr. Poslušné
vypořádal) – jedná se o pokyn, který se snaží dát dohromady požadavky a priority
jednotlivých institutů s aktuální epidemiologickou situací a s pokyny z RUK, na základě toho
byl vytvořen návrh fakultního dokument a rozvádí specifika pro daný semestr.
2. Rozebral jednotlivé body podkladového materiálu. Dále objasnil definici hybridní výuky,
která je v dokumentu specifikována. Čekáme na aktualizovanou tabulku k systému PES z
MŠMT k výuce, měla být známa do konce minulého týdne, ale zatím nemáme tabulku pro
informaci.
Forma výuky – způsob bude v kompetenci ředitelů nebo vyučujících (dodržení kontaktní
výuky, kde bude možné).
Forma realizace – v této části by nemělo docházet během semestru k žádným změnám, ani
při zkoušení, jen v mimořádných případech, vyučující budou mít od vydání metodického
pokynu měsíc na přípravu předmětů.
3. Diskuze:
 M. Gregor – technický dotaz ke kompaktním kurzům, u kterých je něco domluveno se
zahraničními profesory, zda bude mít kompaktní kurz vypsán podle aktuální situace,
podmínky u kompaktních kurzů nelze stanovovat dopředu, klidně může být vypsáno v
dubnu, proděkan Krištoufek doplní do dokumentu.
 Václav Moravec – zprostředkoval informaci studentů ze studijní komise, kteří žádají
ředitele institutů FSV UK, aby se vyhnuli kombinaci předmětům prezenčně a distančně,
aby nenavazovala výuka distanční na prezenční formu, studentům způsobuje
komplikace. Nutné, aby na to mysleli ředitelé na svých institutech.
 T. Nigrin – poděkoval za tuto aktivitu, které se FSV UK věnuje, ví, že je tato iniciativa na
úrovni univerzity ojedinělá, ale podle něj zásadní a důležitá, dále vznesl dotaz k
poslednímu bodu „forma výuky“ – proděkan Krištoufek sdělil, že dodržení tohoto bodu
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je zásadní, zároveň upřesnil, že se nemusí jednat o přednášku či seminář, setkání musí
ale proběhnout dle plánu, ve chvíli, kdy to bude umožněno, zároveň nemusí být v
rozvrhovém okně předmětu.
 Děkanka poděkovala za přípravu dokumentu i členkám a členům RKD za připomínky.
Úspěšnost doktorského studia (proděkan Cahlík)
1. Kolegium rektora vzalo 15. 12. 2020 na vědomí data o doktorském studiu na UK v
akademickém roce 2019–2020. Data ukazují výborné výsledky úspěšnosti doktorského
studia na ekonomických oborech a mezinárodních vztazích, přijatelné výsledky na politologii
a moderních dějinách (přesto je zde prostor pro zlepšení) a katastrofální výsledky na oborech
ostatních – mediální a komunikační studia, mezinárodní teritoriální studia, sociologie a
veřejná a sociální politika v posledním uzavřeném roce (zasláno v podkladových materiálech
RKD). V tomto akademickém roce nic neukazuje na změnu tohoto stavu, zatím proběhly či
jsou naplánovány pouze jedna obhajoba na politologii, dvě obhajoby na ekonomii a financích
a jedna na mezinárodních vztazích. V přiložené složce jsou všechna data relevantní pro FSV
UK, navíc soubory se seznamem školitelů pro obory s katastrofálními výsledky.
2. Diskuze o opatřeních ke zlepšení situace:
T. Nigrin – lidé odcházejí do praxe, protože jsou žádáni, a pak už nejsou zaměřeni na
ukončení doktorského studia. Upozornil na náročnost dvou programů, které má IMS FSV
UK v porovnání s obdobnými programy na jiných fakultách, ovšem považuje za správné,
pokud jsou srovnatelně náročné doktorské programy na naší fakultě. Děkanka i proděkan
Cahlík odpověděli, že v náročnosti jsou doktorské programy na fakultě srovnatelné.
Z. Uherek – doplnil, že data by měli okomentovat předsedové oborových rad, zda jsou data
reálná – T. Cahlík sdělil, že data vychází ze SIS a neměly by tam být velké nesrovnalosti,
měla by být reálná. T. Nigrin sdělil, že v tabulce data o školitelích nesedí, požádal o kontrolu.
T. Cahlík – prověří ve spolupráci s předsedy oborových rad.
L. Krištoufek – z pohledu fakulty je důležitá podpora CDS, která by měla na úrovni institutů
sloužit k funkčnímu zapojení všech doktorandů a při správném plnění své funkce pomoci ke
zvýšení úspěšnosti doktorského studia.
P. Jüptner – navázal na T. Nigrina, oborová rada je jmenována rektorem, je nezávislá a stojí
mimo katedry a instituty – toto nelze akceptovat, není spokojen s čísly, které máme, prostor
pro zvýšení tam je. Děkanka sdělila, že tato informace není správná, komunikace mezi
vedením institutu a oborovými radami musí probíhat, předsedové oborových rad jsou
jmenováni panem rektorem, ale jsou navrhováni instituty, spolupráce by měla být partnerská
a ví, že na některých institutech tomu tak zcela jistě je, u jiných, pokud tomu tak není, se
k tomu musí obě strany snažit posouvat. (Ne)úspěšnost doktorandů přímo ovlivňuje podle
rozpočtových principů UK financování fakult, tedy i institutů, navíc je v zájmu každého
institutu mít co nejlepší doktorandky a doktorandy, neboť to posouvá jeho další rozvoj. J.
Víšek doplnil, že členy oborových rad navrhuje ředitel institutu, to jim dává přímý vliv na
oborové rady.
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Cooperatio – struktura vědních oblastí – informace (proděkan Kučera)
1. Cooperatio – UK řeší strukturu vědních oblastí a oborů v rámci připravovaného programu
Cooperatio a otázku zařazení jednotlivých fakult a součástí k těmto oblastem a oborům.
Kromě institutů budou obesláni i členové rad menších Progresů za FSV UK. Univerzita
avizovala diskuzi na leden – únor 2021, ale zatím jsme neobdrželi bližší informace k její
organizaci. Sběr námětů v rámci FSV UK je proto předběžný, abychom měli hrubý obraz, v
jakých vědních oblastech a oborech by FSV UK mohla být zastoupena. S navrženou
strukturou panuje v zásadě souhlas, pouze IMS navrhuje oddělit teritoriální studia od
politických věd. Pokud se týče zastoupení v radách mimo naše hlavní obory, mělo by být
zvažováno zejména v případě, že se danému oboru věnuje více pracovníků (ať jako svému
hlavnímu či vedlejším u oboru), mají v tomto oboru projekty, mají publikace, které jsou
danému oboru připsány v OBD a pěstování oboru má nějakou jasnou perspektivu. Obor, v
němž bude fakulta chtít v rámci Cooperatia reprezentována (a tudíž zastoupena v koordinační
radě), bude na fakultě hodnocen v rámci příštího vnitřního hodnocení tvůrčí činnosti. Proto je
nutné také dodat orientační údaje, kolik pracovníků v daném oboru působí.
2. M. Gregor se omluvil, že za institut nedodal odpověď, aktuálně řeší nastavení s CERGE a
není jasné, jak si představují koordinační radu OV5. Dále se řeší otázka názvu této vědní
oblasti. T. Nigrin poděkoval za obezřetnost a prof. Kučerovi a vedení fakulty, že jsme v této
záležitosti proaktivní. Děkanka doplnila, že o Cooperatiu mluvila také s panem rektorem, a
prorektorem na RKR; oba upozornili, že struktura by neměla být příliš roztříštěna a že o
struktuře oborů se bude diskutovat především v rámci jednotlivých vědních oblastí.
Doplnila, že koordinační rady budou primárně nástrojem řízení rozvoje vědních oblastí a
oborů napříč univerzitou, zatím nikoliv nástrojem financování.
Různé:
1. E. M. Hejzlarová informovala, že se Vysokoškolskému odborovému svazu a České
konferenci rektorů podařilo prosadit zaměstnance VŠ jako jednu z prioritních skupin do
plánu vakcinace proti COVID-19.
2. J. Končelík se dotázal na možnost vyjádřit svou účast k úmrtí prof. Mejstříka. Děkanka
sdělila, že za fakultu poslala paní Mejstříkové kondolenci a na webových stránkách IES FSV
UK je na přání rodiny elektronická kondolenční kniha, dále poděkovala za akci IES FSV UK
Svíčka pro pana profesora Mejstříka, M. Gregor sdělil, že plánují pojmenovat aulu 109 po
prof. Mejstříkovi, ale vše proběhne, až bude možné se setkat osobně.
3. Děkanka informovala, že se schůzka (oběd) s řediteli institutů nyní konat nebude, z důvodu
aktuální situace a vládních opatření, ale přidala jeden termín zasedání RKD.
Zapsala: Klára Novosadová
Vidi: Alice N. Tejkalová
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