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Zápis z jednání rozšířeného kolegia děkanky č. 2 

prostřednictvím platformy Google Meet 

ze dne 15. března 2021 
  

Přítomni: P. Bednařík, O. Blažek, T. Cahlík, T. Gec, M. Gregor, E. M. Hejzlarová, T. 

Karásek, Z. Kasáková, M. Krausz Hladká, L. Krištoufek, J. Kučera, T. Nigrin, A. N. 

Tejkalová, M. Pečená, L. Poslušná, Z. Uherek, A. Veselý, J. A. Víšek, L. Rovná, A. 

Shavit 

Omluveni: P. Jüptner, J. Končelík, I. Prázová, J. Remr, N. O. Omorodion 

Hosté: G. Baranyaiová, F. Láb 

 

Sdělení děkanky: 
1. Informovala o rezignaci Ing. Kindermanna na funkci projektového manažera, na pozici 

nastoupil Mgr. Tomáš Gec, který má za sebou úspěšně uzavřené investiční projekty.  

2. Informace o stavbě v Jinonicích – stavba se zpomalila z důvodu pandemie (onemocnění 

managementu stavby a zaměstnanců OHL ŽS). Na kontrolním dnu se již byla podívat 

uvnitř novostavby, ne jen rekonstrukce. Probíhají rozsáhlá jednání k AV technice a 

veřejné zakázky na interiéry. Od 1. 6. 2021 bude posíleno OPPI o pozici investičního 

technika, zatím je zaměstnán na dohodu. Po domluvě s panem kvestorem požádala pana 

rektora o dislokační řešení pro hotel v Jinonicích, aby ho fakulta převzala do správy, hotel 

bude opraven až později (po skončení velké rekonstrukce), z hotelu vzniknou kancelářské 

prostory pro část administrativy a část případně bude sloužit pro stávající instituty, neboť 

od roku 2016, kdy se projekt začal připravovat, došlo k výraznému zvýšení počtu úvazků.  

S panem rektorem si potvrdila, že do budoucna bude FSV UK působit v budově Hollar, 

Opletalova, Jinonice a RTL v Celetné ulici. Po rekonstrukci hotelu opustí FSV UK 

prostory ve Voršilské.  

3. Informace o personální změně na oddělení vnějších vztahů: 

 tisková mluvčí – Mgr. Jana Chloubová (jana.chloubova@fsv.cuni.cz), kancelář č. 18. 

 anglické PR – Bc. Markéta Šmídová (marketa.smidova@fsv.cuni.cz), kancelář č. 8. 

 web a sociální sítě – Bc. Linda Sequensová (linda.sequensova@fsv.cuni.cz), kancelář 

č. 18. 

Poděkovala ředitelům institutů FSV UK, kteří se už zapsali do tabulky k online schůzkám, 

na kterých bude představen nový tým OVV. Z hlediska propagace nedošlo k žádné změně, 

první tiskové zprávy nové mluvčí fakulty byly převzaty médii. Připravena kampaň pro 

uchazeče, kteří ještě nezaplatili.  

4. Kariérní řád bude naposledy projednán na zasedání KD 29. 3. 2021, pak bude rozeslán 

RKD, AS FSV UK, VR FSV UK i odborové organizaci, projednán bude také na kulatém 

stolu s akademickou obcí, kteří nejsou ani v RKD a AS FSV UK.  

5. Představila novou předsedkyni AS FSV UK M. Pečenou z IES FSVUK a předala jí slovo, 

aby se RKD blíže představila.  
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Sdělení členů kolegia děkanky: 

 

Ing. Ondřej Blažek – tajemník fakulty 

1. Od 1. 3. 2020 nastoupila nová interní právnička JUDr. Vanda Wagnerová, která posílila 

právní referát v rámci SDKT, postupně přebírá agendu od JUDr. Pavlové, konzultace s SO  

a OZS, nová kancelář právního referátu je v místnosti č. 203 (bývala proděkanská 

místnost), JUDr. Pavlová se bude primárně věnovat agendě spojené se stavbou v 

Jinonicích. 

2. Tento týden bychom měli dostat první návrh rozpočtu pro rok 2021, s krácením se podle 

předběžných informací nepočítá. O výsledku hospodaření za rok 2020 bude informovat 

prostřednictvím komisí AS FSV UK.  

 

 doc. PhDr. Ladislav Krištoufek, Ph.D. – proděkan pro studijní záležitosti 
1. Proběhlo hodnocení předmětů za zimní semestr 2020/2021, komentáře byly vypořádány. 

2. Řeší se priority rozpočtu Stipendijního fondu pro rok 2021 – zvýšení částky 

prospěchových stipendií, hranice čerpání pro instituty FSV UK, bude předloženo AS FSV 

UK.  

3. Nová Pravidla pro přiznávání stipendií na FSV UK byla konzultována na LK AS UK a 

budou předložena k další konzultaci.  

4. Účastní se online setkávání ke sdílení dobré praxe k online výuce a zkoušení na fakultě na 

RUK. 

5. Připravujeme změny k Podmínkám přijímacího řízení, bude předloženo na AS FSV UK.  
 

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

děkanky 
1. Informoval, že je pozdržena informace k rozpočtu projektu PROGRES, důvodem je 

zapracování výsledků hodnocení tvůrčí činnosti, v nejbližších dnech by měli být sděleny 

výsledky na fakulty, očekává konzervativnější přístup z RUK.  

doc. Ing. Tomáš Cahlík, CSc. – proděkan pro doktorské studium a další formy 

vzdělávání 
1. Problematika financování doktorských stipendií – z materiálu zaslaného z RUK plyne, že 

se na výplatě stipendií doktorandům, kterým se prodlouží studium z důvodu narušené 

doby studia, bude finančně podílet fakulta. Odhad spoluúčasti naší fakulty je: 

2 902 500 Kč  v akademickém roce 2021/2022, 

2 767 500 Kč v akademickém roce 2022/2023, 

5 265 000 Kč v akademickém roce 2023/2024. 

Čekáme na výsledek jednání na RUK dne 18. 3. 2021, na kterém bude vše upřesněno.  
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PhDr. Zuzana Kasáková, Ph.D. – proděkanka pro zahraniční styky 
1. Informovala o situaci v programu Erasmus+:  

 bylo nominováno více než 400 studentů na studijní výjezdy v akademickém roce 

2021/22, 

 poděkování za doplnění předmětů pro Erasmus/exchange studenty pro ZS 21/22. 

Požádala instituty FSV UK, které ještě ne všechny předměty vyznačily, aby tak učinily 

co nejdříve, 

 vyhodnocen dotazník spokojenosti Erasmus/exchange studentů s výukou a pobytem v 

Praze za ZS 20/21. Výsledky zaslány na instituty FSV UK.  

2. Informovala o kontinuální organizaci online setkání s Erasmus/exchange studenty za 

účelem zajištění informovanosti o aktuální situaci na univerzitě a v Praze a flexibilní 

reakce na jejich potřeby. 

3. Informovala o průběhu a výsledcích schůzky OZS a zástupci institutů k otázce Kreditové 

mobility. 

4. Poděkovala za vyplňování tabulky Sběr dat a rychlé reakce na připomínky. 

5. Informovala o komunikaci se ZO RUK ohledně nastavení procesů. Ve středu 17. 3. 2021 

se uskuteční setkání proděkanů a vedoucích ZO fakult s panem prorektorem pro 

zahraniční vztahy a mobilitu a zástupci ZO RUK. 

6. Informovala o projektu 4EU+. V pondělí 29. 3. 2021 proběhne evaluace 20 projekových 

žádostí podaných ve druhé výzvě v rámci Flagshipu 2 členy Programme Committee. 

Konečné výsledky by měli žadatelé obdržet začátkem května 2021. 

 

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

cizojazyčné studijní programy 
1. Informovala o stavu prvního kola PŘ na AR 2021/2022. Po prvním kole je celkově více 

uchazečů než loni. 

2. Na základě výzvy RUK proběhla komunikace s instituty FSV UK ohledně úprav 

týkajících se poplatků za studium v cizím jazyce – poplatky zůstávají v příštím AR na 

stejné výši; program Sociology of Contemporary Societies (SCS) od AR 2022/2023 

zvyšuje poplatek na 6000 EUR/AR, čím se sjednocuje s většinou CJSP. 

3. Probíhá nastavení procesu přijímání uchazečů – nutnost vypořádat se s aktuální situací, 

např. potvrzení nástupu, placení předem, zasílání Welcome packages apod. – důraz na 

vytvoření stability a jistoty, aby úspěšní uchazeči na FSV UK v září nastoupili.   

4. Sleva na poplatcích za studium v posledním semestru studia – ředitelé se shodli ji 

neudělovat až na ISS FSV UK a mimořádně IPS FSV UK. 

5. V následujících dnech budou osloveni ředitelé institutů FSV UK ohledně schůzek s 

novým vedoucím OCJSP. Schůzky budou zaměřené na detaily programů jednotlivých 

institutů a návrhy zlepšení/změn budou taktéž projednávány. 
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JUDr. PhDr. Tomáš Karásek, Ph.D. – proděkan pro rozvoj 
1. Institucionální plán 2021 – struktura výdajů aktivit studijního a kariérního poradenství se 

pozměnila, je v kontaktu se zástupci institutů a oddělení FSV UK, kterých se to týká. 

Podal informaci k čerpání finančních prostředků z rezervy IP 2020. V případě dalších 

dotazů požádal o jejich zaslání.  

 

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

1. Na UK je finalizována definitivní podoba systému vnitřního hodnocení studijních 

programů. V letošním roce budou první studijní programy hodnoceny podle tohoto 

nového systému. Celkově bude systém dost náročný na přípravu podkladů pro 

sebehodnotící zprávu o realizaci SP. Garanti SP ale budou moci při přípravě 

spolupracovat s fakultními koordinátory hodnocení kvality studia (Petr Skácel, Pavel 

Kot), kteří budou rektorátem proškoleni pro zvládnutí administrativy celého hodnotícího 

procesu.           

2. Plánované akreditace v letošním roce. IMS FSV UK připravuje rozšíření 

navazujícího Mgr. studijního programu Master in Area Studies (MAS) o specializaci, 

která bude realizována formou double degree s Institutem amerických studií a polské 

diaspory na Jagellonské univerzitě v Krakově. ISS FSV UK chystá rozšíření navazujícího 

Mgr. SP Veřejná a sociální politika o distanční formu studia a u navazujícího Mgr. SP 

Sociology of Contemporary Societies jedná o double degree s univerzitou ve Florencii.  

3. Odbor kvality vzdělávací činnosti a akreditací RUK připravil pro všechny fakulty 

harmonogram reakreditace studijních programů schválených v letech 2018–2020. Studijní 

programy končící v létě 2023 bude muset fakulta k reakreditaci předložit na rektorát po 

projednání fakultními orgány nejpozději v březnu 2022 (pregraduální SP) a v květnu 2022 

(dotorské SP). Na FSV UK se bude jednat o 8 studijních programů (zajišťují je IPS FSV 

UK a ISS FSV UK).  

 

Sdělení členů RKD 

1. Prof. L. Rovná doplnila informace k 4EU+ o uzavírání druhého kola tematické oblasti 

vzdělávání, tento týden proběhne uzavírání minigrantů v oblasti vědy (3. kolo). 

2. A. Shavit – poděkovala za spolupráci, dotázala se na finanční podporu univerzitního Herzl 

Center of Israel Studies, děkanka informovala o plánované schůzce s jeho ředitelkou a 

bude informovat na základě výsledku jednání, prof. Rovná nabídla, že se ráda zapojí do 

případného jednání. Děkanka doplnila, že tehdy schválila provoz Centra s tím, že bude 

financováno z vnějších zdrojů. Proděkan Kučera uvedl, že v případě úspěchu projektu 

Primus bude zajištěno financování centra i nadále. 

3. Mgr. Gabriela Baranyaiová se dotázala, kdy bude moci IPS FSV UK komunikovat ven 

změny přijímacího řízení, prof. Krištoufek sdělil, že se velké změny nepředpokládají, 

podmíněno schválením AS FSV UK, změny budou komunikovány jako minulý rok.  

4. doc. PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D.: 

 Změny v přijímacím řízení – obecný dotaz, zda převést přijímací řízení do Moodle 

(zapnutí kamer a mikrofonu) – prof. Krištoufek sdělil, že by mělo být komunikováno 
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s RUK, online přijímací řízení musí proběhnou řádně a bezpečně (kvůli rovnosti 

podmínek).  

 Institucionální program – kariérní a studijní poradenství, vznesl dotaz, zda by nebylo 

lepší udělat jednu pozici pro celou FSV UK – děkanka uvedla, že podobnou věc 

posílit chce (částečně už probíhá, ale ne zcela tak, jak by si představovala, až dosud 

však neměla větší finance na tuto pozici na větší úvazek) a alokovala si na ni finanční 

prostředky, zároveň ví, že kariérní poradenství na některých institutech probíhá a 

vedení fakulty nechtělo vzít institutům, které poradenství realizují, finanční 

prostředky, ale v případě, že institut prostředky nevyužije, protože tuto aktivitu nemá, 

bude ráda, pokud je vrátí do centrálního rozpočtu fakulty.  

 Požádal o informaci, zda se v jinonické budově počítá s vybavením i kanceláří PC a 

notebooky – tajemník sdělil, že v rozpočtu jinonického projektu je položka na 

vybavení počítačovou technikou v učebnách, vybavení kanceláří zaměstnanců by 

mělo být realizováno z jiných zdrojů. Proděkan Karásek doplnil, že rozpočet není na 

IT techniku velký, IT aktuálně řeší vybavení učeben, případné vybavení kanceláří 

bude realizováno až podle zbývajících finančních prostředků. V minulém roce ale 

proběhl poměrně intenzivní nákup nové techniky zaměstnancům. 

  Požádal o stanovisko tajemníka, u kterých dokumentů lze používat elektronický 

podpis v ESS (týká se dokumentů pro interní potřebu UK) a u kterých lze používat 

naskenovaný podpis. Tajemník poděkoval za iniciativu pana ředitele, obdržel v pátek 

analýzu od koordinátora spisové služby pana Zdrubeckého, stanovisko rozešle na 

instituty FSV UK. Do ESS je nutné zadávat všechny dokumenty, které jsou v souladu 

s vydanými OR a OD. T. Nigrin poděkoval za přístup fakulty.   

5. Dr. Hejzlarová: 

 Vznesla dotaz na postup a termíny pro projednání kariérního řádu – děkanka sdělila, 

že pokud dojde na KD dne 29. 3. 2021 ke shodě na znění draftu dokumentu, bude 

upřesněn i další postup projednání.  

 Dotázala se, zda by se fakulta mohla angažovat ve změně realizačního rámce GAČR 

a TAČR, změna podmínek spojených s pandemií (podmínky pro výzkum byly 

ztížené), fakulta by mohla podnět na vyšší instituce – proděkan Kučera sdělil, aby 

mělo větší váhu, podnět musí podat UK, návrh projedná s Mgr. Horníčkovou a 

případně s prorektorem Konvalinkou.   

 

Informaci k pandemii COVID-19 – Ing. Ondřej Blažek 

1. V pátek byl poskytnut mimořádný příspěvek zaměstnancům ze sociálního fondu v 

souvislosti s COVID-19. Z důvodu hospodárnosti byl příspěvek poskytnut primárně přes 

karty Sodexo Multi Pass Card, což nepodléhá odvodům ZP a SP a dani z příjmu FO. 

Držitelem karet je většina zaměstnanců FSV UK. Ostatním zaměstnancům bude příspěvek 

poskytnut spolu s březnovou mzdou na účet. Poděkoval za konstruktivní přístup odborové 

organizace. 
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2. Od dneška funguje testování COVID-19 mobilními týmy UK na týdenní bázi. Dnes jsou 

od 13 do 15 h na Pekařské 16, pravidelný termín pro Pekařskou 16 bude stanoven v tomto 

týdnu. Ohledně Hollaru, máme pravidelný týdenní termín každý čtvrtek od 13:30 do 

15:30. Další testování probíhá na RUK, ale zatím není spuštěn centrální rezervační systém, 

spuštění je plánováno v týdnu od 22. 3. 2021. 

3. Od středy nebudou mít přístup na pracoviště zaměstnanci, kteří nebudou mít výjimku z 

plošného nařízení home-office panem rektorem dle OR 8/2021 a nebudou se moct 

prokázat negativním výsledkem testu na COVID-19 buď ze veřejných testovacích míst, z 

UK testovacího místa na Albertově, nebo z mobilního testovacího místa UK (viz bod 2 

výše) dle OR 9/2021. K evidenci a prokazování testování a povolení vstupu na pracoviště 

bude na FSV UK spuštěna ve středu 17. 3. 2021 speciální aplikace, která je nyní v 

přípravě. O detailech budou zaměstnanci informováni e-mailem. 

4. Možnost samotestování je v přípravě.  Snažili jsme se prosadit samotestování doma, ale to 

bohužel mimořádné opatření MZČR a jeho výklad neumožňuje. Připravujeme způsob 

možnosti samotestování těsně před vstupem na pracoviště za přesně stanovených 

podmínek, aby byla dostatečně ošetřena související rizika (hlavně v souvislosti s pozitivně 

testovanými a zamezení možného šíření nákazy těmito pracovníky). Detaily budou 

představeny v nejbližších dnech, v týdnu od 22. 3. 2021 počítáme s rozjezdem. 

5. Mgr. Gabriela Baranyaiová vznesla dotaz, zda bude i nadále zajištěn provozu podatelny a 

pošty mezi budovami – tajemník sdělil, že žádná další omezení neplánujeme a budeme se 

snažit udržet provoz tak, jak je nyní nastaven.   

 

Zapsala: Klára Novosadová 

Vidi: Alice N. Tejkalová 
 


