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Zápis z jednání rozšířeného kolegia děkana č. 3 
ze dne 28. 3. 2022, od 10:30 hodin v místnosti č. 212 

 
Přítomni: O. Blažek, P. Bednařík, M. Boňko, D. Emler, T. Gec, M. Gregor, E. M. Hejzlarová, 
T. Karásek, Z. Kasáková, J. Končelík, T. Klabíková Rábová, M. Krausz Hladká, L. Krištoufek, 
M. Nekola, M. Pečená, L. Poslušná, P. Jüptner, L. Rovná, A. Shavit., P. Soukup, A. Veselý 
 
Omluveni: I. Prázová, N. O. Omorodion 
 
prostřednictvím platformy Google Meet: T. Nigrin, L. Krištoufek, T. Cahlík 
 
Hosté: G. Baranyaiová 
 
 
Sdělení děkana:  
 
1. Informace o postupu přípravy Kariérního řádu FSV UK. 

 do 31. března 2022 bude zpracována verze se zapracováním připomínek institutů 
FSV UK, AS FSV UK, CVI a dalších; 

 materiál bude následně předložen na členům KD, kteří zašlou své připomínky do 10. 
4. 2022. Tyto připomínky budou zapracovány do 30.4.2022 a do tohoto termínu také 
proběhne příprava komunikačních podkladů pro představení KŘ akademické obci 
FSV; 

 do 3.5. bude materiál předložen AS FSV UK, který by měl tento dokument projednat 
na svém zasedání dne 17.5.2022; 

 do 31.5. proběhne představení KŘ akademické obci FSV UK; 
 do 30.6. - finalizace a vyhlášení opatření; 
 do konce roku 2022 bude možnost připravit specifikační přílohy na úrovni jednotlivých 

institutů. 
 
Z následné diskuse vyplynula potřeba jasné specifikace těch částí KŘ, kde bude prostor 
pro jednotlivé instituty přijmout vlastní opatření. 
 

2. Informace o opatřeních FSV UK v reakci na válku na Ukrajině.  
 Členům RKD byl předložen sumář opatření realizovaných KD FSV UK.  
 Byla řešena otázka aktuálně dvou příchozích studentů z Ukrajiny. L. Poslušná 

potvrdila možnost začlenění těchto dvou studentů do probíhající výuky českého 
jazyka na FSV s tím, že poplatek za studium jim bude odpuštěn. Konkrétní kroky 
vyřeší L. Poslušná s M. Rudinskou, vedoucí Oddělení zahraničních styků Fakulty 
sociálních věd.  
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 Bylo konstatováno, že ukrajinští studenti budou přednostně přijímáni do českých 
studijních programů. 

 Byla řešena otázka přijímání ruských studentů ke studiu na FSV UK. Pan děkan 
zopakoval, že univerzita i nadále zaujímá nediskriminační postoj vůči ruským 
studentům, avšak neexistuje snaha odpouštět těmto studentům poplatky za studium. 
U stávajících studentů je však možné využít stipendium pro studenty v tíživé životní 
situaci, případně stipendium Václava Havla. Konkrétní otázky je nutné řešit 
s proděkankou pro studijní záležitosti a proděkankou pro vnější vztahy. 

 J. Končelík vznesl dotaz, zda je možné najít mechanismus na poskytnutí okamžité 
finanční pomoci. Bylo konstatováno, že toto je možné v případech, kdy je příjemce 
pomoci zaměstnancem FSV UK.  

 T. Nigrin – informoval o částečném úvazku studentky, která na institutu pomáhá 
s překlady do ukrajinštiny. Dále byla diskutována otázka přijímání AP. Do procesu 
nástupu AP je třeba zahrnout i OZS, konkrétně paní Wernerovou, a to z důvodu 
požadavku na příspěvek z RUK. Aktuálně se ve spolupráci s personálním oddělením 
pracuje na nastavení procesů přijímacího řízení tak, aby nedocházelo ke zdvojování 
informací. 

 J. Končelík – vznesl dotaz, zda existuje nějaký jednotný postup, jak řešit ubytování 
pro ukrajinské zaměstnance. Tato problematika by měla být řešena centrálně přes 
UK point, na FSV UK spadá do kompetence proděkanky pro zahraniční styky. 

 Policy group FSV UK pro krizi na Ukrajině – pan děkan poděkoval za nominace 
členů, jejichž seznam byl poskytnut členům RKD jako podklad na toto jednání.  
  

3. Návrh slev na poplatcích v cizojazyčných studijních programech pro následující 
akademický rok. – materiál byl zpracován proděkankou pro studijní záležitosti, která 
přítomné informovala o průběhu jednání s jednotlivými řediteli institutů. Dále byla řešena 
problematika kofinancování malých programů, na kterém se bude FSV UK podílet 50% 
s tím, že by šlo o časové nástroj. 
Z následné diskuse vyvstala otázka, zda bude kofinancování možné využít pouze pro 
nové programy, nebo i pro stávající studijní programy. Na základě diskuze připraví 
proděkanka pro studium finální verzi opatření. 
 

4. Aktuální informace o postupu jinonického projektu. – pan děkan informoval o 
prospektivním odebrání práva stavby pro projekt multifunkční přístavby v jinonickém 
projektu (s tím, že k zániku práva stavby by měla dojít cca na konci dubna 2022). Toto 
rozhodnutí se netýká rekonstrukce stávajících budov, která je realizována na základě 
odděleného stavebního povolení. S ohledem na nutnost získat dodatečné stavební 
povolení bude s největší pravděpodobností potřeba prodloužit dobu realizace projektu do 
konce června 2023 (což s ohledem na už oznámené prodloužení výzvy 016 OP VVV ze 
strany MŠMT nepředstavuje zásadní problém). V případě takového prodloužení by výuka 
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v jinonickém areálu byla zahájena až od LS 2023 s tím, že v lednu by se do 
rekonstruovaných prostor jinonického areálu přestěhovaly tam sídlící instituty.  
 

Různé: 
P. Jupner – informoval o plánované schůzce s prorektorkou pro zahraniční záležitosti prof. 
Křížovou, která má problematiku zaměstnávání zahraničních studentů ve své kompetenci. 
Schůzka je naplánována na 20. dubna 2022 a za FSV UK je nutné zajistit účast vedoucí 
personálního oddělení, tajemníka fakulty a proděkanky pro zahraniční styky. Děkan iniciativu 
přivítal, potvrdil důležitost zaměstnávání cizinců pro fakultu a vyjádřil zájem na větší míře 
řešení této agendy na univerzitní úrovni. 
 
L. Krištoufek – informoval o závěrech ze schůzky k reformě financování doktorandského 
studia. Nejbližší možný termín účinnosti je začátek roku 2024. Výše minimálního stipendia se 
bude odvíjet od výše minimální mzdy. Z diskuse vyplynula potřeba jasně definovat status 
doktoranda, což by měl dokument řešit. 
 
 
 
 
Příští jednání rozšířeného kolegia děkana proběhne dne 9.5.2022 od 9:30 v místnosti č. 212. 

 

 

 

 
Zapsala: Ing. Monika Mandová 
 
 
 
 
 
Vidi: PhDr. JUDr. Tomáš Karásek, Ph.D. 

 


