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Zápis z jednání rozšířeného kolegia děkana č. 6 

ze dne 12. 9. 2022, od 10:00 hodin v místnosti č. 212 

Přítomni: O. Blažek, P. Bednařík, T. Gec, M. Gregor, T. Karásek, J. Končelík, T. Klabíková 

Rábová, M. Pečená, L. Poslušná, P. Jüptner, P. Soukup, A. Veselý, T. Cahlík, T. Nigrin 

Omluveni: I. Prázová, N. O. Omorodion, D. Emler, E. M. Hejzlarová, Z. Kasáková, M. 

Krausz Hladká, L. Rovná, A. Shavit., 

prostřednictvím platformy Google Meet: T. Nekola, L. Krištoufek, M. Boňko 

Hosté: G. Baranyaiová 

 
Sdělení členů kolegia: 
 

prof. PhDr. Ladislav Krištoufek, Ph.D. 

1. Informoval o projektech v rámci výzvy Špičkový výzkum operačního programu J. A. 
Komenský (OP JAK)  

2. Prezentoval chystanou reformu doktorského studia v návaznosti na novelu studijního 
zákona. Přes prázdniny proběhlo připomínkování ze strany univerzit, výsledky tohoto 
připomínkového řízení zatím nejsou známy. Důležitou otázkou je výše doktorských 
stipendií, o kterých probíhá diskuse, řeší se účinnost změn, zatím se očekává od AR 
2024/2025. 

 

PhDr. Petr Bednařík, Ph.D. 

1. Formou konzultací s RUK probíhá upřesnění způsobu přípravy reakreditací 
doktorských studijních programů. 

2. Národní akreditační úřad chystá kontrolu, jak Univerzita Karlova plní podmínky 
institucionální akreditace pro některé oblasti vzdělávání. Na FSV se bude kontrola týkat 
oblastí Politické vědy, Sociologie, Mediální a komunikační studia.   

 

prof. PhDr. Arnošt Veselý, Ph.D. 

1. Informoval o probíhající přípravě velkých projektů ve výzvě Špičkový výzkum v rámci 
OP JAK.  

2. Na úrovni rektorátu probíhá diskuse k podmínkám habilitačního a akreditačního řízení.  
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doc. Ing. Tomáš Cahlík, CSc. 

1. Informoval o chystaných seminářích určených pro studenty na nadcházející období. 

2. Proběhlo hodnocení doktorského studia studenty – výsledky budou předloženy KD. 

3. Prezentoval počty doktorských obhajob v tomto akademickém roce: IKSŽ – 6, IES – 6. 
IPS – 6 (Politologie – 3, Mezinárodní vztahy - 3), IMS – 7 (Mezinárodní teritoriální 
studia – 3, Moderní dějiny – 4), ISS – 6 (Sociologie – 1, Veřejná a sociální politika – 5). 
Celkem 31, což je na obvyklé úrovni. 

 

Mgr. Martin Nekola, Ph.D. 

1. Informoval o aktuální situaci kolem univerzitního ekonomického systému. FSV se 
aktuálně zaměřuje na elektronizaci vnitřních systémů, a to především oběhu 
dokumentů jako jsou cestovní příkazy a dovolenky, dále na větší využití ESS a 
zavedení elektronického podpisu. FF UK umožnila zástupcům FSV UK nahlédnout do 
jimi používaného systému, přičemž není vyloučena možnost další spolupráce.   

2. Dále je na úrovni rektorátu řešena otázka nového SIS. 

3. Probíhají jednání ohledně licencí ZOOM. 

 

PhDr. Tereza Klabíková Rábová, Ph.D. 

1. Je plánováno předsemestrální setkání pro ukrajinské studenty, drobná welcome akce 
pro studenty na začátku semestru, formát a termín DOD, dále jsou v plánu aktualizační 
PR schůzky na institutech a kulatý stůl k udržitelnosti. 

2. Průběžně probíhá zapojování studentů z cizojazyčných programů  –   vytváření akcí v 
angličtině (jóga, Erasmus day), posílání fakultního newsletteru, nový merch, i v AJ. 

3. 3. role a aktivity pro veřejnost – Noc vědců (poprvé 2 přednášky i doprovodný 
program), VědaFest (rozšíření programu), přednáška pro školy na Samet na školách, 
další plánované akce, networking komunikace vědy. 

4. Probíhá nábor studentů: zajištěny české a slovenské veletrhy (Praha, Brno, Bratislava, 
Nitra, online, zahraniční veletrhy prozatím online  –  prezenčně možná po novém roce). 

5. Pracuje se na revizi stávajících webů v doméně fsv.cuni.cz, probíhá příprava nových 
formulářů, šablon a opatření. 

 

Sdělení děkana:  

1. Management vědy – členům kolegia byl před jednáním poskytnut materiál týkající se 
změn v oblasti projektového řízení a administrace. V pondělí 26.9.2022 proběhne 
k tomuto tématu workshop za účasti ředitelů institutů a dalších kompetentních 
zaměstnanců.  
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2. Informace o stavu realizace jinonického projektu a jeho implikacích pro další kroky 
(stěhování zpět do jinonického areálu) –byly diskutovány možné varianty vývoje 
projektu. 

3. Dopady zvyšujících se cen energií a inflace na fungování fakulty, diskutovány možné 
úspory. Aktuálně jsou prováděna provozní opatření směřující k úsporám energií, avšak 
zásadnější změny, například ve formě výuky, nejsou v tuto chvíli aktuální. 

4. Úprava fakultních benefitů – jako podklad na toto jednání byl zaslán materiál týkající se 
zaměstnaneckých benefitů. Pan děkan představil jednotlivá opatření a proběhla 
diskuze k těmto bodům. Všichni přítomní ředitelé ocenili navýšení zaměstnaneckých 
benefitů a materiál bude z jejich strany dále připomínkován. Úprava benefitů proběhne 
formou novelizace příslušných opatření děkana, jehož platnost se předpokládá od 
10/2022. 

5. Informace o formě výuky pro akademický rok 2022/2023 – výuka bude realizována pro 
studenty českých studijních programů primárně prezenční formou, pro studenty 
cizojazyčných studijních programů bude zavedena možnost hybridní výuky. Konkrétní 
provedení hybridní výuky bude nastaveno v rámci jednotlivých studijních programů a je 
v kompetenci ředitelů institutů. Z diskuse vyplynula potřeba vytvořit materiál, který by 
sumarizoval konkrétní provedení hybridní výuky na jednotlivých institutech. Zároveň 
z diskuze vyplynulo, že hybridní forma výuky nemusí být nutně realizována 
prostřednictvím online přednášek, ale je možné tuto část výuky nahradit individuální 
prací či úkoly. Nabídka hybridní výuky má primárně řešit situaci těch studentů, kteří 
nemohou z objektivních důvodů přijet do ČR. V otázce online státních závěrečných 
zkoušek se kolegium shodlo, že tato možnost nebude omezována.  

 

 

Příští jednání rozšířeného kolegia děkana proběhne dne 31.10.2022 od 10:00 v místnosti č. 

212. 

 

Zapsala: Ing. Monika Mandová 

 

 

 

 

Vidi: PhDr. JUDr. Tomáš Karásek, Ph.D. 


