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Zápis z jednání rozšířeného kolegia děkanky č. 3 

prostřednictvím platformy Google Meet 

ze dne 26. dubna 2021 
  

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

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

Poslušná, Z. Uherek, A. Veselý, P. Jüptner, I. Prázová, J. Remr. 

Omluveni: T. Gec, J. Končelík, N. O. Omorodion, Rovná, A. Shavit, J. A. Víšek, M. Pečená. 

Hosté: G. Baranyaiová, M. Hollmannová, Š. Charvát, V. Macková, K. Rejchrtová, P. Szobi.  

 

Sdělení děkanky: 
1. Poděkovala oddělení PR a SO i institutům FSV UK za spolupráci, která přinesla znatelný 

nárůst uchazečů o studium na fakultě.   

2. Návrh opatření děkanky Kariérní řád FSV UK – poděkovala za zpětnou vazbu od ředitele 

Gregora a Mgr. Poslušné, termín pro zaslání zpětné vazby děkance je 30. 4. 2021, 

s návrhy termínů schůzek k projednání KŘ se obrátí na ředitele institutů FSV UK, 

předsednictvo AS FSV UK a předsednictvo odborové organizace. 

Předpokládaný termín dokončení Principů kariérního rozvoje UK bude na podzim, 

informace z UK, které známe, jsou v řádu zaneseny. Fakultní dokument připravujeme už 

nyní, abychom měli prostor pro diskuzi napříč celou fakultou, i když se jedná „jen“ OD, 

pro vedení fakulty je důležité, aby nikoho neomezovalo. M. Gregor dodal, že se jedná o 

důležitý dokument, musí ho řídit seniorní lidi, je to rámec UK, která chce KŘ zavést a je 

nutné promyslet 3 věci a to: 1. pozici lektorů, kteří se budou primárně specializovat na 

výuku; 2. vyjasnit si zacházení s habilitacemi a profesurami na jiných školách (u nás na 

UK je vysoká kvalita) – splnění požadavků, které se na ně kladou (požadavky musí 

schválit VR FSV UK); 3. přechodný stav – vyjasnění podmínek pro přechodný stav.  

Děkanka podpořila M. Gregora a požádala ostatní členy RKD, aby dodali zpětnou vazbu 

ze svých institutů a center. Následně proběhne další diskuze a bude vytvořena další verze 

dokumentu, která bude také diskutována. 

3. Jinonická stavba – z důvodu pandemie došlo ke zpomalení stavby (onemocnění 

managementu stavby a zaměstnanců OHL ŽS i jejich subdodavatelů) byl ovlivněn provoz 

a omezena je i výroba v zahraničí, snažíme se od dodavatele stavby získat harmonogram 

stavby, aktuálně řešíme i úpravu infrastruktury ve spolupráci s IT, důležité je, že ale 

stavíme, pomalejší jsou jen některé aspekty, bude projednáno na schůzce s panem 

kvestorem, generálním ředitelem a obchodním ředitelem OHL ŽS. 

4. Hodnocení vědy – výsledky vnitřního hodnocení vědy byly rozeslány na instituty FSV 

UK, 22. 4. 2021 proběhl k hodnocení vědy za období 2014–2018 online kulatý stůl s 

prorektorem Konvalinkou, připomínky, ve kterých jsme se vymezovali i vůči způsobu a 

organizaci hodnocení nebyly fakticky vyslyšeny, v červnu proběhne jednání KD zaměřené 

na hodnocení vědy a to, co by vedení z hodnocení vědy chtělo zapracovat do své další 

strategie. O otázce zastoupení žen v řídících pozicích a malém množství docentek a 

profesorek již s řediteli institutů FSV UK hovořila, snaha tyto věci posunout, máme 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 

poslední 3 roky velký nárůst žen, které se habilitují (i když je jich pořád výrazně méně než  

mužů). Rozhodla se vytvořit pracovní skupinu, která bude založena z žen v různých 

stupních kariéry napříč instituty FSV UK, během léta by chtěla oslovit kolegyně, které má 

vytipované. Dopis, který budeme na RUK posílat, rozešle pro informaci i AS FSV UK 

(členové senátu projevili zájem o seznámení se s dopisem).  

Dr. Jüptner – výhrada k doktorskému studiu IPS FSV UK v hodnocení, potřebujeme bližší 

informaci z RUK, abychom věděli jak lépe pracovat, chceme se zlepšovat, domluví se 

s proděkanem Kučerou.  

Doc. Gregor – míra problému je velká, bohužel je hodnocení uzavřeno, problém vidí v 

nedokonalé úrovni hodnocení, musíme řešit věci průběžně a nepodceňovat je.  

Na závěr děkanka pogratulovala institutům, které získaly výsledek hodnocení B.  

 

Sdělení členů kolegia děkanky: 

 

 doc. PhDr. Ladislav Krištoufek, Ph.D. – proděkan pro studijní záležitosti 
1. Informace o aktuálním dění v rámci SO zprostředkovává institutům FSV UK průběžně – 

nejdůležitější je teď výuka a změny ve výuce, zítra se zúčastní pravidelného online setkání 

s prorektorkou Králíčkovou, aktuálně platí stejné podmínky, které platily i v loňském 

roce.  

2. Pravidla pro přiznávání stipendií na FSV UK budou podruhé konzultována na LK AS UK 

a budou předložena k projednání na květnovém zasedání AS FSV UK. Změnu pravidel u 

prospěchových stipendií stále řeší.   
 

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

vzdělávání 
1. Předložil data k zapojení doktorandů do grantů, informace byly získány ze SIS. Tento 

ukazatel je důležitý, protože je uveden v univerzitním i fakultním strategickém záměru a v 

principech rozdělování rozpočtu (posílení fin. prostředků). T. Nigrin požádal o zdrojová 

data kvůli vykazování, aby mohl data ve statistice vyčistit. T. Cahlík sdělil, že se zatím 

jedná o hrubý přehled dat ze SIS, musíme nastavit systém evidence, abychom měli přesná 

data, přesto i ze současných dat poměrně jasně vyplývá pozitivní korelace mezi úspěšností 

studia a zapojením doktorandů do grantů. Z. Uherek také požaduje zpětnou vazbou a 

upřesnění dat a poděkoval doc. Cahlíkovi za včasnou informaci. 

2. Předložil aktuální informaci k úspěšnosti doktorského studia, čerpanou z úřední desky 

fakulty. Informace o obhajobě musí být na úřední desce zveřejněny 2 měsíce před 

obhajobou. V minulém akademickém roce bylo 21 obhajob, v tomto je zatím na úřední 

desce 13 uskutečněných či plánovaných obhajob. Děkanka doplnila, že je důležitá 

jednotná motivace kolegů a doktorandů k ukončení studia.  

 

JUDr. PhDr. Tomáš Karásek, Ph.D. – proděkan pro rozvoj 
1. OP VVV Jinonice: doplnil informace k dokončení prací na projektu interiéru a plánu 

vyhlášení veřejné zakázky na vybavení interiéru, včetně zpětné vazby od komise pro   
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posouzení projektu interiéru, složené ze zástupců institutů a dalších součástí fakulty. 

Konstatoval, že pokračují stavební práce, tento týden bude postaveno lešení na severní 

části budovy k montáži lehkého obvodového pláště. Stavebně tedy projekt probíhá, řešíme 

velké množství administrativy (změnové listy, vícepráce, apod.). 

2. IP 2021: instituty FSV UK byly vyzvány k založení nových účetních středisek pro 

financování aktivity studijního a kariérního poradenství. Čerpání finančních prostředků z 

rezervy IP 2020. Projektové prostředky jsou alokované na příslušných střediscích. V 

rámci IP 2021 dochází k redukci finančních prostředků přidělených fakultám, ještě 

výraznější bude pokles od roku 2022 v rámci Programu na podporu strategického řízení 

(PPSŘ). Nejvýrazněji se dotýká financování mobilit, na podporu internacionalizace bude 

třeba hledat dodatečné prostředky v rozpočtu fakulty. 

3. Představil první informace o novém operačním programu Jan Amos Komenský (OP 

JAK). Aktuálně je znám soupis výzev, ve které je i zařazena podpora excelentní vědy a 

výzkumu (kofinancování ve výši 5 %). Jedná se zatím o výhled, půjde nicméně o nové 

projektové příležitosti k financování fakultních projektů (ať už centralizovaných, nebo 

dílčích).   

 

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

1. Univerzitní hodnocení studijních programů – Odbor kvality vzdělávací činnosti a 

akreditací RUK vypořádal připomínky fakult k návrhu systému vnitřního hodnocení 

studijních programů na UK. Systém teď už bude mít definitivní podobu. Rada pro vnitřní 

hodnocení nyní stanoví, které studijní programy budou na jednotlivých fakultách 

hodnoceny podle nových pravidel v roce 2021. 

U akreditací studijních programů, které byly v roce 2018 schváleny na 5 let, nyní bude 

nutné připravit reakreditace a projednat je na fakultní úrovni v průběhu zimního semestru 

akademického roku 2021/2022.   

2. Informoval o změně přístupu MŠMT k rigoróznímu řízení. Podle nového ustanovení se 

mohou  uchazeči o rigorózní řízení stát i absolventi magisterského studia na zahraničních 

vysokých školách, jejichž získané vzdělání jim uzná česká VŠ nebo MŠMT. Doposud byl 

výklad, že se absolventi zahraničních VŠ k rigoróznímu řízení hlásit nemohou. UK nyní 

novelizuje Rigorózní řád UK, aby odpovídal současnému pohledu MŠMT.  

 

PhDr. Zuzana Kasáková, Ph.D. – proděkanka pro zahraniční styky 

1. Informovala o přípravách na výjezdy a příjezdy studentů v rámci programu Erasmus+ v 

příštím akademickém roce. 

2. Informovala o statistice zahraničních studentů působících v rámci programu Erasmus+ na 

FSV UK v roce 2020. FSV UK má nejvíce zahraničních studentů v rámci tohoto 

programu ze všech fakult UK. 

3. Informovala o schůzce s RUK ohledně digitalizace programu Erasmus+. 

4. Informovala o situaci v dalších programech mobilit, které jsou na FSV UK realizovány. 
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PhDr. Malvína Krausz Hladká, Ph.D. – členka kolegia děkanky pro mezinárodní a 

cizojazyčné studijní programy 
1. Informovala o probíhajících on-line schůzkách s garanty a koordinátory programů z 

institutů FSV UK a OCJSP. 

2. Informovala o stavu prvního kola PŘ na AR 2021/2022. Je celkově více uchazečů než 

loni, celkový počet uchazečů budeme znát na konci dubna.   

3. Development Scholarship – v tomto roku mimořádně navýšená podpora studentům CJSP, 

celkově uděleno 13 stipendií. 

 

Mgr. Jiří Remr, Ph.D. – člen kolegia děkanky pro e-learning a nové vzdělávací 

platformy 

1. Ukazuje se, že kurzy, které proběhly na úrovni fakulty nebo RUK, splnily svůj význam, 

budeme hledat nové dílčí kurzy.  

 

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

děkanky 
1. Za fakultu bylo podáno 41 projektů GAČR. 

2. Podáno 6 návrhů na projekty Primus. 

3. Hodnocení vědy na UK: prorektor Konvalinka avizoval, že UK má zájem o zpětnou vazbu 

k hodnocení. Vedení  fakulty  připraví  komentář  k  průběhu hodnocení i výsledné zprávě, 

který zašle děkanka prorektorovi pro vědu. 

4. Cooperatio – dokončeno bylo přihlášení FSV UK k vědním oblastem/oborům. Probíhá 

nominace do jednotlivých koordinačních rad. Nominace bude projednávat VR FSV UK 

dne 19. 5. 2021. Na RUK se zúčastnil porady proděkanů s prorektorem Konvalinkou k 

zásadám programu Cooperatio. 

5. Děkanka doplnila, že děkanka FHS UK požádala na RKR o schůzku s ostatními děkany 

humanitních a sociálně vědních fakult k vyjednání koordinátorských pozic pro všechny 

obory. Děkanka FSV UK se jí zúčastní. 

 

Ing. Ondřej Blažek – tajemník fakulty 

1. Informaci k pandemii COVID-19 – mimořádný stav na UK stále platí, nyní do 28. 5. 

2021. Není rozhodnuto, zda bude mimořádný stav prodloužen/ukončen nebo budou 

související přijatá opatření nějak modifikována. Všechna nařízení přijatá v souvislosti s 

Covid-19 na FSV UK, zejména ta ohledně testování pracovníků, přístupu na pracoviště a 

home office (v souladu s OR 8/2021 a 9/2021) zůstávají do odvolání v platnosti. Rovněž 

zůstávají do odvolání v platnosti interní pokyny FSV UK týkající se oběhu dokumentů. 

Nová povinnost testovat studenty se zatím týká jen praktické výuky na IKSŽ FSV UK a 

bude pokryto v rámci testování zaměstnanců v budově Hollar a na Albertově. O dalších 

případných nařízeních týkajících se studentů bude informovat pan proděkan pro studijní 

záležitosti. Distribuce testů a ochranných pomůcek pracovníkům probíhá standardně. V 

květnu bude zváženo, zda fakulta poskytne zaměstnancům další příspěvek na ochranné 

pomůcky ze sociálního fondu.   
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2. Představil návrh rozpočtu pro rok 2021 – všechny části rozpočtu fakulty meziročně 

rostou, až na kapitolu 4.5 Rozvoj z příspěvku a DPV. Tato položka byla v souladu s 

Principy UK pro rok 2021 zrušena (zdroje byly přesměrovány do „fondu Mikuláš“). 

Příspěvek a dotace MŠMT pro FSV UK v meziročním srovnání roste o 7,95 %, zejména z 

důvodu růstu příspěvku na vzdělávací činnost, kde fixní část příspěvku (dříve ukazatel A) 

roste o 11,99%, výkonová část (dříve ukazatel K) o 14,00 %. Po započtení mezifakultní 

koheze roste tedy příspěvek na vzdělávací činnost celkem o 12,44 %. Bonifikace Progresu 

a motivační složka Progresu budou rozděleny (nealokované částky), až budeme mít k 

dispozici informaci o jejich výši/potvrzení jejich výše. V příštím roce a dalších letech by 

mělo dojít k rekalkulaci a případně i změně konstrukce kapitoly CFA (celofakultní 

aktivity) s ohledem na provoz nového jinonického areálu. V průběhu realizace 

jinonického projektu zásadní změny konstrukce rozpočtu dělat nedoporučuje. 

3. Přestavil základní údaje o hospodaření fakulty v roce 2020. Dále podal informace k 

tvorbě hospodářského výsledku (z důvodu tvorby FRIM z doplňkové činnosti ke krytí 

investic souvisejících s jinonickým projektem, které z projektových prostředků nelze 

pokrýt – studentská kavárna, apod., nejedná se zde o kofinancování). Fakultě se daří plnit 

vnitřní cíle ohledně tvorby a čerpání fondů (FRIM a FPP) v souvislosti se zajištěním 

kofinancování a financování souvisejících nákladů týkajících se jinonického projektu. 

Aktuálně probíhají jednání s OHL ŽS o změnových listech, které mohou mít na tuto 

oblast významný dopad.   

4. OZS aktuálně rozeslalo institutům informaci o nové možnosti využít finanční prostředky z 

programu Erasmus+, které  jsou k dispozici na RUK, na nákup IT techniky pro online 

výuku. Peníze budou rozděleny mezi instituty a CJP. Částku zatím potvrzenou z RUK 

nemáme. OZS a IT oddělení budou s instituty a CJP ohledně sběru poptávky a 

konkrétních možnostech včetně administrativních záležitostech nákupu v následujících 

dnech intenzivně komunikovat. 

5. Jakmile dojde ke schválení rozpočtu, bude se věnovat dalším agendám – práce na 

aktualizaci funkcionalit fakultních webů, aktualizace předpisové základny, nastavení 

vyrovnávání společné výuky institutů FSV UK (zejména program PVP). 

6. P. Jüptner se dotázal, kdy lze očekávat návrh vyrovnání za program PVP mezi IPS a ISS. 

Tajemník sdělil, že návrh bude podán během května tohoto roku. 

7. Ohledně stipendií doktorandů za prodlouženou dobu studia z důvodu Covid-19 zatím 

nemáme přesnou informaci, zda budou hrazena z MŠMT nebo fakultních zdrojů. V 

předloženém rozpočtu nejsou kalkulovány, avšak máme dostatečné rezervy, abychom tuto 

oblast v případě nutnosti pokryli. Bude však nutná diskuze, jak přesně k situaci přistoupit 

z hlediska spoluúčasti institutů FSV UK. 

8. Paní děkanka poděkovala panu tajemníkovi, vedoucí EO a celému týmu EO za spolupráci 

na přípravě rozpočtu. Fakulta si stojí dobře v růstu i tvorbě fondů. 

9. RKD schválilo návrh rozpočtu pro rok 2021, bude předložen na zasedání AS FSV UK. 
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RŮZNÉ: 

1. Ředitel Uherek požádal o dořešení odpuštění školeného a vyplacení sociálního stipendia 

UK pro zahraniční studentku. 

 

 

Zapsala: Klára Novosadová 

Vidi: Alice N. Tejkalová 
 


