Zápis z jednání rozšířeného kolegia děkanky č. 6
ze dne 18. října 2021
Přítomni: O. Blažek, P. Bednařík, T. Gec, M. Gregor, E. M. Hejzlarová, P. Jüptner, T.
Karásek, J. Končelík, L. Krištoufek, M. K. Hladká, T. Nigrin, A. N. Tejkalová, L.
Poslušná, P. Soukup, A. Veselý, N. O. Omorodion, M. Pečená, I. Prázová, J. Remr, L. Rovná,
J. A. Víšek.
Omluveni: T. Cahlík, J. Kučera, Z. Kasáková, A. Shavit.
Hosté: G. Baranyaiová, D. Svobodová.
Sdělení děkanky:
1. Informovala o výsledku volby děkana FSV UK – kandidátem na děkana Fakulty
sociálních věd na volební období 2022-2026 byl na zasedání Akademického senátu dne
12. 10. 2021 zvolen JUDr. PhDr. Tomáš Karásek, Ph.D., a pogratulovala kandidátovi ke
zvolení.
2. Dne 30. 9. 2021 se konalo online zasedání Mezinárodní rady FSV UK – závěry k
hodnocení vědy a jejich využití, budou zaslány ředitelům institutů.
3. Informovala o stavbě v Jinonicích a informovala o harmonogramu stavby. Probíhají
jednání o ZL do dodatku smlouvy č. 5 SoD s OHL ŽS.
4. Informovala, že novou vedoucí SO od 1. 10. 2021 je Mgr. Kateřina Vovsová, a zároveň
přivítala novou tajemnici ISS FSV UK Mgr. Danu Svobodovou.
5. Ve spolupráci s proděkany Kučerou, Krištoufkem a Karáskem pracují ve skupině na
přípravě návrhu k rozdělení finančních prostředků Cooperatio – výpočty podílů a hodnot
časopiseckých publikací, kritéria habilitačního řízení budou předložena KD a na
listopadové zasedání VR FSV UK (posun k hodnocení kvality).
6. V pátek 22. 10. 2021 se bude konat volba rektora, vyzvala členy RKD, aby se volby
zúčastnili, vedení fakulty vyjádřilo podporu prof. Králíčkové, v jejím týmu jsou prof.
Rovná a prof. Krištoufek.
Sdělení členů kolegia děkanky:
doc. PhDr. Ladislav Krištoufek, Ph.D. – proděkan pro studijní záležitosti
1. Poděkoval všem za součinnost a hladký přístup při rozjezd nového akademického roku.
2. Setkání ke sdílení dobré praxe ve výuce budou probíhat na platformě Zoom přibližně
v měsíčním rozestupu, rozesílal informaci zaměstnancům fakulty e-mailem.
3. Připravují se podklady pro přeúčtování za výuku mezi instituty FSV UK, pošle k základní
kontrole na instituty FSV UK.
4. Na listopadovém AS FSV UK budou předány Zlaté kurzy.
JUDr. PhDr. Tomáš Karásek, Ph.D. – proděkan pro rozvoj
1. Informoval o stavebním procesu zhotovitele a schůzkách se zástupci managementu OHLA
ŽS. Probíhají další práce na změnových listech. Informoval o výhledu stěhování.
MŠMT nám písemně potvrdilo výpočet indikátorů studentů.
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Osloví ředitele s nabídkou jednání o rozvržení prostor v Jinonicích, pan Balík připraví
pracovní verzi rozvržení místností.
2. Představil budoucí zdroje financování – strategické intervence Univerzity Karlovy od
roku 2022: Národní plán obnovy (NPO), Operační program Jan Amos Komenský (OP
JAK), Plán na podporu strategického řízení.
3. Pekařská 16 – na fakultu byla zaslána připomínka provozovatele restaurace v Pekařské, že
studenti FSV UK využívají jen k sezení bez konzumace jídla a pití. Mgr. Gabriela
Baranyaiová sdělila, že může být požádáno o zprostředkování informace prostřednictvím
studentských spolků, ale restaurace situaci již vyřešila sama.
PhDr. Petr Bednařík, Ph.D. – proděkan pro koncepci a kvalitu studia
1. RUK v minulých semestrech organizoval celouniverzitní dotazníkové šetření, kdy se
pedagogové a studenti vyjadřovali k tématu, jak jejich fakulta realizovala změny ve výuce
způsobené covidem. Podle sdělení rektorátu nyní v zimním semestru nastane změna, kdy
dotazováni budou garanti studijních programů, kteří budou odpovídat na otázky
prostřednictvím dotazníku přes aplikaci v SISu.
2. V letošním roce proběhlo na RUK pilotní hodnocení realizovaných studijních programů.
Rada pro vnitřní hodnocení z FSV UK posuzovala bakalářský SP Politologie a
mezinárodní vztahy. Nyní rektorát a Rada pro vnitřní hodnocení plánují průběh hodnocení
SP v roce 2022.
3. Probíhá příprava reakreditačních spisů 8 studijních programů (3 IPS, 3 ISS, 1 společně
IPS a ISS, 1 společně ISS a IKSŽ), aby mohly být předloženy do schvalovacího procesu
na úrovni fakulty. Na rektorát musí spisy odejít nejpozději v březnu 2022.
4. Dne 15. 10. 2021 se zúčastnil zasedání studijní komise AS FSV UK, kde proběhla diskuze
o akreditacích studijních programů spojená s vyjasněním několika témat s nimi
spojenými.
PhDr. Malvína Krausz Hladká, Ph.D. – členka kolegia děkanky pro mezinárodní a
cizojazyčné studijní programy
1. Příprava Dnů otevřených dveří na FSV UK pro CJSP, Welcome Weekend a informovala o
proběhlých akcích pro studenty.
2. Uskuteční se schůzka koordinátorů – hlavní tématem bude příprava nového OD k návrhu
slev.
Mgr. Jiří Remr, Ph.D. – člen kolegia děkanky pro e-learning a nové vzdělávací
platformy
1. CŽV pokračuje v nabídce kurzů spojených s rozvojem systému Moodle a MS Teems.
prof. PhDr. Lenka Rovná, CSc. – prorektorka pro evropskou problematiku
1. Účastní se jednání Evropské komise, na kterých se řeší hodnocení vědy – důraz na kvalitu
před kvantitou a kooperativní přístup, programy, o kterých hovořil proděkan Karásek, je
nutné využít.
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Mgr. Magda Pečená, Ph.D. – předsedkyně AS FSV UK
1. Dne 18. 10. 2021 odeslán rektorovi UK dopis s návrhem jmenování PhDr. JUDr.
Tomáše Karáska, Ph.D. děkanem FSV UK od 1. 2. 2022.
2. Proběhla volba studentských ombudsmanů, zítra se bude konat od 16:00 hod. schůzka
s nově zvolenými ombudsmany.
3. Na webu FSV UK (v části Akademický senát) budou zveřejněny podrobnosti volby do AS
UK.
Ing. Ondřej Blažek – tajemník fakulty
1. Informoval o úpravě fakultních webů (v cross doménovém prostředí) a citačních norem ve
spolupráci s externí firmou StoryTLRS:
• api OBD již obsahuje všechna potřebná data, oprava citačních norem u publikací
bude do konce října 2021.
• Do 15. 11. 2021 zobrazování medailonků doktorandů, dotažení Researcher ID,
Scopus Author ID a ORCID ID.
• Prostředí pro úpravu medailonků pracovníků v redakčním prostředí – aktuální
řešení nefunguje na stávajících doménách, práce na předělání prostředí, aby tato
funkcionalita mohla být nasazena před Vánocemi 2021.
• V listopadu osloví ředitele institutů k naplánování přechodu webů IPS, ISS a IKSŽ
do cross-doménového prostředí), web IES bude řešen následně.
2. IT tým nemáme stále kompletní, v rámci stěhování Jinonic budeme muset posílit i IT.
3. Plánujeme zaměstnancům FSV UK přispět na ochranné pomůcky (stejně jako v jarních
měsících). Zásoby ochranných pomůcek, které máme k dispozici, chceme, aby nám
vystačily do konce roku, další nákup by proběhl až v příštím roce, ale uvidíme podle
aktuální epid. situace.
4. OD (k čerpání dnů osobního rozvoje, home office a používání služebních telefonů, oběh
účetních dokladů) jsou v přípravné fázi.
doc. Ing. Tomáš Cahlík, CSc. – proděkan pro doktorské studium a další formy
vzdělávání
1. Welcome Week od 20. 9. do 24. 9. proběhl v budově Opletalova podle programu:
prezenční valné hromady se zúčastnilo 45 studentů, prezentovala paní děkanka, Cahlík
(výsledky hodnocení Ph.D. studia studenty), Mgr. Horníčková (grantové možnosti pro
doktorandy) a Mgr. Šindelář z ČAD. Semináře k pedagogickým dovednostem (Mgr.
Poslušná a další pracovnice CJP) se zúčastnilo 20 studentů, semináře k publikačním
dovednostem (prof. Krištoufek) asi 25 studentů. Všem zúčastněným patří dík. Příští rok
bude jeden běh semináře k pedagogickým dovednostem prezenčně a jeden online.
2. Informace o dalším indikátoru – graduation rate – používaném MŠMT a UK. Tento
indikátor je oproti zatím zdůrazňovanému „rate of success" konstruován jinak a FSV UK
je v něm hluboko pod průměrem UK. K této informaci byly přiloženy tabulky z Rektorátu
UK.

Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd / Smetanovo nábřeží 6, 110 01 Praha 1
dekanka@fsv.cuni.cz, tel: 222 112 236

www.fsv.cuni.cz

3. Děkanka doplnila, že na posledním KD byla otevřena otázka dohod s externími školiteli
doktorských studentů – dochází ke zvýšení hodinové sazby na 500,- Kč/hodinu, práci
(počet hodin) potvrdí předseda oborové rady. Fakulta uhradí z centrálních zdrojůmax. 20
hodin, nicméně děkanka apeluje na ředitele institutů FSV UK, aby dobré školitele zaplatili
více z prostředků institutu FSV UK, vyšší úhrada proběhne navýšením počtu hodin
v dohodě.
Dotazy:
1. M. Gregor se dotázal, zda se předpokládá participace na dokumentu kritéria habilitačního
řízení a jaká je představa zapojení fakultních lidí a jak bude vydáno (např. jako metodický
pokyn, apod.) – kvalifikační kritéria pošle pan proděkan Kučera na instituty FSV UK, ale
vydání dokumentu je běh na dlouhou trať, předpokládáme intenzivní diskuzi i na VR FSV
UK. Poděkovala kolegům za definici standardů.
2. T. Nigrin požádal o upřesnění informace ke zkouškovému období, zda musí být alespoň
jeden termín distanční, proděkan Krištoufek potvrdil, že lze v odůvodněných případech
provádět distančně. Vyhlášku ředitele pošle T. Nigrin ke schválení.
3. Mgr. Poslušná požádala zástupce institutů FSV UK o lepší zpětnou vazbu směrem k CJP
o plánech a změnách ve výuce. Děkanka doplnila, že na posledním senátním zasedání
proběhla diskuze, aby veškeré informace k výuce byly zasílány CJP.
PhDr. Zuzana Kasáková, Ph.D. – proděkanka pro zahraniční styky (zprostředkovala
ANT)
1. Předložila návrhy řešení pro zápis exchange studentů do předmětů v SIS. Předložený
souhrnný materiál bude dále diskutován na separátní schůzce se zástupci institutů. V této
souvislosti zároveň upozornila zároveň, že e-mailové adresy všech vyučujících nejsou
uvedeny v SIS (adresa musí být v SIS centrálně) a studenti musí hledat na webových
stránkách. T. Nigrin požádal o upřesnění místa, kam má být adresa zadána. E-mailová
adresa musí být vyplněna ve WhoIS jako pracovní adresa, nikoli jako osobní adresa.
Pokud se e-mail zadá jako osobní, do SIS se nepropíše. Pokyny zašle proděkan Krištoufek
e-mailem ředitelům institutů FSV UK.

Zapsala: Klára Novosadová
Vidi: Alice N. Tejkalová
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