Zápis z jednání rozšířeného kolegia děkanky č. 5
ze dne 13. září 2021
Přítomni: O. Blažek, P. Bednařík, T. Gec, M. Gregor, E. M. Hejzlarová, P. Jüptner, T.
Karásek, J. Končelík M. K. Hladká, T. Nigrin, A. N. Tejkalová, L. Poslušná, P. Soukup, A.
Veselý, N. O. Omorodion, M. Pečená, I. Prázová J. Remr, Rovná, J. A. Víšek.
Omluveni: T. Cahlík, A. Shavit. L. Krištoufek, J. Kučera, Z. Kasáková,
Hosté: G. Baranyaiová.
Sdělení děkanky:
1. Natáčení dalších Podcastů De Facto – jsou populární, víc než jsme mysleli, lidé si je
stahují, chtějí v nich být, do konce kalendářního roku máme natáčení téměř obsazena.
2. Od 1. 9. 2021 nastoupila nová tisková mluvčí Mgr. Klára Hyláková.
3. Letos poprvé se účastníme projektu DZS Erasmus Days. Na Hollaru 14. října bude
připraven bohatý program: přednášky o životě a Erasmu ve Francii a Německu,
workshopy na vyhledávání v knihovnickém systému, charitativní bazar knih, o který je
mezi studenty velký zájem, nosí knihy do knihovny v budově Hollar a Jinonic (v každé
budově bude polička, do které budou studenti nosit knihy a zase si je brát).
4. Náborové aktivity – uchazeče oslovujeme přes tutory institutů přes sociální sítě. Dále
probíhá aktualizace náborových tiskovin. Březnový termín Scio testů bude hradit fakulta
těm, kteří se včas přihlásí na FSV UK a zaplatí za přihlášku.
Sdělení členů kolegia děkanky:
Ing. Ondřej Blažek – tajemník fakulty
1. Úprava medailonků – příprava webů, informoval o personální situaci na IT, přešli jsme na
externí vývoj, ale potřebujeme, aby na IT byl zastřešen vývoj aplikací, informoval o
aktuálně vypsaném výběrovém řízení.
Spolupracujeme s ÚVT na vytváření medailonků (OBD), z analýzy současného stavu
musíme doplnit některá data, dokončení citací předpokládáme nejpozději do konce října a
následně bude řešeno zapojení dalších institutů FSV UK do Cross domény.
2. Covid-19 – platí současná opatření, používání respirátorů pouze ve společných prostorech,
testování zaměstnanců a studentů není povinné, neplatí jen na KaM. V současné chvíli
neplánujeme vydat žádná opatření, pro zaměstnance máme k dispozici respirátory a 500 ks
testů, které postupně v rámci fakulty rozdělíme, stejně jako na RUK nové pořizovat
nebudeme. V případě zhoršení epidemiologické situace navrhuje případně uvolnit
příspěvek pro zaměstnance ze sociálního fondu.
3. S právním oddělením připravuje vydání předpisů k čerpání dnů osobního rozvoje, home
office a používání služebních telefonů, dále připravujeme OD k veřejným zakázkám, ale
čekáme až bude vydán předpis na RUK, v přípravě je také předpis k oběhu účetních
dokladů.
4. Audit oddělení vědy – analyzujeme procesy a kapacity, propojení s OPPI a instituty,
s výsledky obeznámí do konce října.
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prof. PhDr. Jaroslav Kučera, CSc. – proděkan pro vědu a výzkum, statutární zástupce
děkanky (zprostředkovala ANT)
1. Poděkoval za dodání připomínek ke kritériím habilitačního a jmenovacího řízení.
Zapracované připomínky v dokumentu budou projednány na výjezdním zasedání vedení
fakulty a předloženy Vědecké radě FSV UK.
2. Cooperatio: Probíhá příprava záměrů jednotlivých oborů. RUK mají být pracovní verze
záměrů předloženy nejpozději do konce října. Do 15. 10. mají být vedení fakulty
předloženy drafty záměrů oblastí, v nichž FSV UK má koordinátora, ostatní dle
konkrétního stavu přípravy. Dále připravujeme také zásady rozdělování institucionální
dotace, která na fakultu bude přicházet v rámci Cooperatia.
3. Dne 30. 9. 2021 bude online zasedat Mezinárodní rada zasedat, bude seznámena
s výsledky hodnocení vědy. Na jaře proběhne schůzka mezinárodní rady s novým
vedením fakulty.
4. Děkanka sdělila, že kariérní řád (opatření rektora) rozesílala Klára Novosadová ředitelům
institutů na konci června, fakultní předpis bude dokončen po volbě děkana, aby mohl být
přijat v souladu s novým vedením. Dokument chceme vydat do konce roku, abychom
stihli vše implementovat podle OR.
doc. PhDr. Ladislav Krištoufek, Ph.D. – proděkan pro studijní záležitosti
(zprostředkovala ANT)
1. Nejnovější výklad MŠMT a MZ (od 13. 9.) je, že po studentech nesmíme vyžadovat žádné
potvrzení o očkování, testování, či prodělané nemoci pro účast na výuce a zkouškách.
Explicitně se proděkan Krištoufek ptal na přístup do budov, předpokládáme, že by měl být
zaslán e-mail od kvestora nebo kancléře děkanům/tajemníkům, kde budou jasně řečeny i
budovy, Budeme dbát na nošení respirátorů ve společných prostorách, v případě změny,
budeme postupovat podle UK. Omezeni tedy platí jenom na koleje.
2. Výrazný narůst návratnosti hodnocení kurzů (30 % oproti 20 % minulý LS).
3. Na AS FSV UK budou předloženy Podmínky přijímacího řízení. Poděkoval ředitelům
institutů FSV UK a garantům za aktivitu během úprav v návaznosti na požadavky RUK.
4. Studijní komise AS FSV UK žádá ředitele institutů o zveřejnění podmínek výuky pro ZS
pro studenty na jednotlivých institutech FSV UK.
5. Odvolací řízení k výsledkům přijímacích zkoušek dopadlo dobře, bez zásadních
problémů. Platí opakující se prosba o podrobné vyplňování protokolu v případě ústních
zkoušek a v případě stanovisek psaní osobou, která se přijímací zkoušky účastnila.
JUDr. PhDr. Tomáš Karásek, Ph.D. – proděkan pro rozvoj
1. IP 2019–2020: Zpracována závěrečná zpráva k realizaci plánu v období 2019-2020.
Poděkoval všem řešitelům za spolupráci při přípravě zprávy, kterou odevzdal na RUK.
Současně připomněl, že běží už 9 měsíců Institucionální plán 2021 (po konci roku opět
požádá řešitele o vypracování zprávy), na který v roce 2022 naváže Plán na podporu
strategického řízení.
2. Jinonický projekt a projekt ve výzvě 015 – kontroly z MŠMT dopadly dobře, bez nálezu,
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výsledek kontroly jinonického projektu z MF ČR bude fakultě předán v polovině října.
3. Výsledkem kontrol jsou praktická doporučení k dodržování správných postupů v dalším
období. Velké poděkování OPPI za precizní přípravu podkladů pro všechny kontroly.
Děkanka poděkovala oddělení OPPI, které kvůli kontrolám a realizaci projektu přes léto
téměř nečerpalo žádnou dovolenou, či ji muselo odložit.
4. Nastínil klíčové body harmonogramu stavby – dokončení stavby a vnitřního vybavení,
termín kolaudace, dokončení projektu. Fakulta najala specialistu na harmonogram, který
kontroluje jeho plnění v týdenním rytmu. V zimním semestru 2021/2022 musí v
Jinonicích proběhnout výuka z důvodu plnění indikátorů projektu (vykazování počtu
studentů).
Informoval o aktuálním stavu stavby a probíhajících prací.
5. Rozdělení místností v Jinonicích – s řediteli institutů začne řešit po půlce října, bude
svoláno speciální sezení.
PhDr. Petr Bednařík, Ph.D. – proděkan
1. Na univerzitě proběhlo pilotní hodnocení realizovaných studijních programů. Rada pro
vnitřní hodnocení z FSV UK posuzovala bakalářský SP Politologie a mezinárodní vztahy.
Garant studia doc. Perrotino a koordinátor dr. Kofroň museli vyplnit rozsáhlý formulář,
který byl doplněn různými podkladovými materiály. Rada pro vnitřní hodnocení ve
výsledku studijní program hodnotila jako velmi kvalitní z hlediska výuky i personálního
zabezpečení. Vysoce hodnocena byla také grantová činnost IPS jako pracoviště, které
studijní program zajišťuje. Další studijní programy budou hodnoceny v roce 2022. Je
nutné počítat s tím, že se bude hodně sledovat, kolik studentů nedostudovalo a jaké byly
důvody této skutečnosti.
2. V zimním semestru akad. roku 2021/2022 bude nutné mít připravené reakreditační spisy 8
studijních programů (4 IPS FSV UK a 4 ISS FSV UK), aby mohly být předloženy do
fakultního schvalovacího procesu. Z fakulty musí spisy odejít na rektorát nejpozději v
březnu 2022.
PhDr. Malvína Krausz Hladká, Ph.D. – členka kolegia děkanky pro mezinárodní a
cizojazyčné studijní programy
1. Informovala o výsledcích posledního kola přijímacího řízení, které proběhlo 30. 9. 2021.
20% nárůst, administrativně náročné, ale máme hodně kvalitních kandidátů.
2. Online setkání se studenty, kteří k nám nastupují, probíhá velmi intenzivní komunikace,
vytvořili jsme nová videa s praktickými informacemi o studiu, je to nová část webu.
3. Zahraničním studentům garantujeme hybridní výuku celé léto (z důvodu vízových
povinností), požádala členy RKD, o dodržení tohoto režimu.
4. Spolupracujeme s OZS na studentských akcích Welcome Day, Welcome Week.
5. OD ke slevám – nově přidaná možnost jen přerušení studia.
6. Řešíme s RUK očkování zahraničních studentů ze třetích zemí, přijde nám to
diskriminační, řešíme s RUK, aby nařízení KaM bylo ještě přehodnoceno. Neodpovídá
opatření ministerstva zahraničí.
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Mgr. Jiří Remr, Ph.D. – člen kolegia děkanky pro e-learning a nové vzdělávací
platformy
1. Ústřední knihovna vypsala online kurzy zaměřené na jednotlivé nástroje použitelné pro
online výuku a metodické postupy (přijímací řízení, apod.).
2. Došlo k aktualizaci systému Moodle.
3. Jednotlivé kurzy, určené pro zaměstnance, budou zaměřeny na zvýšení kvality
pedagogické činnosti.
4. Realizaci části projektu OP VVV 015 převzal Kristián Šrám.
prof. PhDr. Lenka Rovná, CSc. – prorektorka pro evropskou problematiku
1. Hodnocení vědy – na předminulém zasedání KR, bude projednáno na RKR.
Evropská komise chystá reformu hodnocení vědy, proces je v konzultační části, probíhá
prostřednictvím asociací, kterými je i UK a snažíme se do nich vstupovat, ale je to otázka
dlouhodobého procesu.
2. Dále informovala o reformě vzdělávání, aktuálním postavení v aliancích, v rámci 4EU+,
bude končit první období podpory aliancí a bude vypsáno druhé období.
3. V září je naplánováno setkání šéfů všech asociací, ve kterých je UK přítomna,
informovala o dalších plánovaných setkání.
4. Děkanka dodala, že navrhla prorektorce Rovné na tomto setkání přijmout usnesení, které
bude apelovat na zachování možnosti vzdělání pro ženy v Afganistánu.
Mgr. Magda Pečená, Ph.D. – předsedkyně AS FSV UK
1. Informace k volbě děkanky/děkana:
• do 20. 9. 2021 je lhůta pro podávání návrhů na kandidáty a kandidátky,
• 5. 10. 2021 od 17:00 hod. představení kandidátek a kandidátů v rámci zasedání
Akademického senátu FSV UK,
• 12. 10. 2021 volba kandidátky či kandidáta na děkana na zasedání Akademického
senátu.
2. Elektronické volby studentských ombudsmanů proběhnou 13. – 14. října 2021.
doc. Ing. Tomáš Cahlík, CSc. – proděkan pro doktorské studium a další formy
vzdělávání.
1. Probíhá organizace Welcome Week, oproti minulému roku se přihlásilo více doktorandů,
poděkoval Mgr. Poslušné z CJP za spolupráci.
2. Pravidelná schůzka s předsedy oborových rad se bude konat 20. 9. 2021.
3. Informoval o hodnocení Ph.D. studia doktorandy.
T. Nigrin:
• dotázal se na medailonky v OBD, na koho se obracet v případě technických problémů
– tajemník doplnil, aby se obraceli na Dušana Maye, který bude přesměrovávat dotazy
na konkrétní lidi a uvedl, že jsme blízko systémovému řešení. T. Nigrin požádal o
doplnění redakčního přístupu. Děkanka uvedla, že problém velmi dobře vnímá, neboť
Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd / Smetanovo nábřeží 6, 110 01 Praha 1
dekanka@fsv.cuni.cz, tel: 222 112 236

www.fsv.cuni.cz

se jejího profilu týká stejně jako ostatních. Je jí nepříjemné, jak dlouho se řeší, ale nyní
je IT s externí podporou konečně blízko řešení, jak uvedl pan tajemník.
• Požádal vedení, aby zvážilo kontrolovat u vstupu testované nebo očkované – děkanka
sdělila, že fakulta bude postupovat podle rektorátních nastavení, pravomoce vyžadovat
kontrolu pro výuku nemáme.
• Doplnil, že si KaM si podmínku testování přidalo, děkanka uvedla, že to takto
komunikujeme s RUK.
P. Soukup – řekl, že se mu fakultní pokyn k organizaci výuky nezdá jednoznačný a vede
nakonec pouze k online výuce. Děkanka konstatovala, že tomu tak není, pokyn je jednoznačný
a organizovat výuku tak, aby ji zvládl student i bez fyzické přítomnosti, a přitom to nebylo
nadměrně zatěžující pro pedagoga, se dá celou řadou způsobů a apelovala na co největší míru
prezenční výuky pro studenty. A. Veselý doplnil, že problém je organizace velkých kurzů
kvůli připojení, které nemusí být dostatečné. P. Jüptner navrhl otestovat prostředí pro připojení
(pevné připojení a WiFi) a doplnil informace o nastavení výuky na IPS FSV UK. M. Gregor
doplnil, že na IES se učí tak, že vyučující přednáší v místnosti a zároveň svou výuku přenáší
online.
V. Novotný – podmínky k nošení roušek. Děkanka sdělila, že bude navázáno na vydané
opatření ministerstva zdravotnictvím. L. Poslušná – výuka v respirátorech – děkanka sdělila,
že čekáme na vyjádření ministerstva, bude upřesněno, ale chceme, aby studenti měli
respirátory po celou dobu výuky.
Protivlivový manuál pro sektor vysokých škol
Protivlivový manuál pro sektor vysokých škol předložila RKD s předstihem, aby RKD mělo
dostatečný prostor se s dokumentem seznámit.
Požádala ředitele institutů FSV UK, aby na institutech seznámili zaměstnance s relevantními
částmi manuálu pro jejich instituty. UK chystá svoje zpracování protivlivového materiálu, na
který čekáme, že to bude doporučení i pro nás.
RŮZNÉ:
1. T. Nigrin pozval na slavnostní předávání čestného doktorátu doctora honoris causa prof.
Dr. phil. PhDr. Marku Nekulovi, které se uskuteční 22. 9. 2021 v 14:30 hod. ve Velké aule
Karolina. Poděkoval všem, kteří se podíleli na přípravě promoce.
2. I. Prázová – informovala, že od 6. 9. pracuje UK na nové platformě knihovního systému
knihovního systému “ALMA”, probíhá příprava zimního semestru – připravujeme fakultní
web, informace v systému Moodle. Ohledně propagace školení, seminářů kontaktovat
CVI.
E-knihy – rozešle aktuální informace.
Zapsala: Klára Novosadová
Vidi: Alice N. Tejkalová
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