Zápis z jednání rozšířeného kolegia děkanky č. 7
ze dne 15. listopadu 2021
Přítomni: O. Blažek, P. Bednařík, T. Cahlík, T. Gec, M. Gregor, E. M. Hejzlarová, P.
Jüptner, T. Karásek, Z. Kasáková, J. Kučera, J. Končelík, L. Krištoufek, M. K. Hladká, T.
Nigrin, A. N. Tejkalová, L. Poslušná, P. Soukup, A. Veselý, M. Pečená, J. Remr, J. A. Víšek,
Omluveni: A. Shavit, N. O. Omorodion, I. Prázová, L. Rovná.
Hosté: G. Baranyaiová.
Sdělení děkanky:
1. Zúčastnila se Dne otevřených dveří Na Karlovku (probíhalo i online), intenzivní práce na
náborové kampani českých, slovenských i zahraničních studentů – sociální sítě, veletrhy
(Bratislava, Nitra, Gaudeamus Brno).
2. Kolegium děkanky se snaží dokončit zejména strategické dokumenty, aby mohly být
optimálně schváleny, či hotové předány novému vedení ke schválení.
3. Volby do AS UK – dnes je termín pro podávání přihlášek, požádala členy RKD o
připomenutí termínu na institutech FSV UK.
Sdělení členů kolegia děkanky:
prof. PhDr. Jaroslav Kučera, CSc. – proděkan pro vědu a výzkum, statutární zástupce
děkanky
1. Cooperatio – příprava záměrů vědních oblastí a oborů a přihlašování zaměstnanců k
oborům.
2. Vědecká rada projednala dokument Kritéria pro habilitační a jmenovací řízení – interní
úprava bude dokončena do konce období stávajícího vedení, následně bude třeba
projednat na RUK.
3. Rozdělení institucionálních prostředků na podporu vědy – předložil návrh dokumentu,
cílem nově navrhovaných principů rozdělování institucionální dotace na vědu a výzkum
na FSV UK je vytvořit v rámci možností, které institucionální dotace vůbec dává, stabilní
finanční základnu pro rozvoj vědních oborů pěstovaných na fakultě s přihlédnutím k jejich
velikosti a kvalitě jejich tvůrčí činnosti. Předpokládáme, že principy financování
v předkládané podobě budou platit pro celé období prvního cyklu programu Cooperatio,
který má podle současných představ běžet do 31. 12. 2026 a představil navrhovaný proces
rozdělování institucionální dotace na vědu a výzkum.
M. Gregor poděkoval za přípravu dokumentu a ocenil připravenou fázi, jde o první
ucelený systém po cca 15 letech, který vychází ze strategických dokumentů univerzity i
fakulty a zohledňuje způsob hodnocení vědy v ČR, výsledky hodnocení vědy na UK i
doporučení Mezinárodní rady FSV UK. Ředitel Jüptner požádal o zpřesnění databází.
Doc. Weiss požádal o zavedení principů koheze pro instituty, pro které by měl návrh
příliš velké finanční dopady.
Na základě výsledku diskuze zašle do konce týdne ředitelům institutů FSV UK seznam
vědeckých nakladatelství a seznam projektů, které byly započítány jednotlivým
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institutům v rámci rozdělení výkonové části institucionální dotace. Data od roku 2011 –
2014 počítat nebudeme.
Děkanka poděkovala proděkanům Kučerovi a Krištoufkovi za přípravu dokumentu,
zpětnou vazbu zašlou ředitelé do 30. 11. 2021, do dokumentu můžou zanést připomínky,
které vznesli na RKD (podložené námitky), upravený dokument bude projednán na
dalším zasedání RKD v lednu 2022.
doc. Ing. Tomáš Cahlík, CSc. – proděkan pro doktorské studium a další formy
vzdělávání.
1. Doktorská stipendia – čekáme na přidělení finančních prostředků za prosinec z RUK.
2. Připravuje novelizace Opatření o organizaci doktorského studia. Důvodem změn je v první
řadě nutnost uvést opatření v soulad se Studijním a zkušebním řádem UK, dále pak snížit
administrativní zatížení doktorandů při přihlášení ke státní doktorské zkoušce a potom také
zpřesnit formulace, které upravují, jaké údaje mají být uvedeny v oznámení o konání
státních doktorských zkoušek a obhajob zveřejňovaném na webových stránkách fakulty,
aby to bylo v souladu s GDPR.
PhDr. Zuzana Kasáková, Ph.D. – proděkanka pro zahraniční styky
1. Informovala o výsledcích schůzky se zástupci institutů FSV UK k zapisování exchange
studentů do předmětů a obecném nastavení principů. Zápis z jednání bude zaslán.
2. Informovala o vyhlášení sběru virtuálních kurzů pro 4EU+ a další strategické partnery
UK. Na podporu virtuálních kurzů zřízen nový fond POVIM. Výzva byla zaslána na
instituty FSV UK. V této souvislosti požádala ředitele institutů, aby výzvy
zprostředkovávali mezi všechny zaměstnance (vyučující) na institutech FSV UK. Ředitel
Gregor navrhl, aby bylo posíláno na e-mail všem zaměstnancům. Po krátké debatě bylo
rozhodnuto, že e-maily k 4EU+ budou rozesílány paní proděkankou hromadným mailem
všem zaměstnancům.
3. Dále informovala o účasti na annual meeting 4EU+, který proběhl ve dnech 3. – 5. 11.
2021 na Heidelberg University a plánovaném harmonogramu aktivit do konce roku 2021.
PhDr. Petr Bednařík, Ph.D. – proděkan pro koncepci a kvalitu studia
1. Připravujeme akreditační spisy – 4 akreditační spisy máme v aplikaci SIS nachystané,
komunikuje se studijní komisí AS FSV UK, aby mohlo být projednáno v prosinci na AS
FSV UK a VR FSV UK. Z kolegy z IPS FSV UK je v kontaktu kvůli přípravě dalších
spisů (ujasněn způsob vyplňování). Položka – kontrolní zpráva – musí být vyplněna
(personální zabezpečení, apod.) – aktuálně připravuje 8 zpráv ve spolupráci s instituty.
2. Probíhá příprava akreditačních spisů studijních programů na IPS FSV UK a ISS FSV
UK.
3. V přípravě jsou kontrolní zprávy studijních programů, které budou předloženy k
projednání Radě pro vnitřní hodnocení.
4. Fakulta oslovila odbor kvality vzdělávací činnosti a akreditací RUK ohledně podpisu
prodloužení mezinárodních smluv u studijních programů Geopolitical Studies a
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International Masters in Economy, State and Society.
Mgr. Tomáš Gec – člen kolegia děkanky pro projekt Modernizace a rozšíření
prostorového zázemí výuky v Areálu UK Jinonice
1. Informoval o harmonogramu a ZL ke slaboproudům a ke dveřím.
2. Připravujeme dodatek č. 5., který bude schvalovat AS FSV UK.
3. Převzali jsme hotel v Jinonicích, po převzetí stavby ji musíme zabezpečit (provozní
výběrová řízení – např. nábytek, ochranka, servery, apod.).
Ing. Ondřej Blažek – tajemník fakulty
1. Covid-19 – aktuálně je jen nově zavedeno nošení respirátorů i ve výuce. Z RUK máme
nové dodávky respirátorů, můžeme distribuovat na instituty. Zaměstnancům fakulty byl
poskytnut jednorázový příspěvek ze sociálního fondu na zdravotní pomůcky a testovací
sady – apelujeme na zaměstnance, aby si zařídili kartu Sodexo Multi Pass Card (vyplacení
příplatku na ni není zatíženo odvody).
2. Na fakultním webu byla do produkce (na cross-doménovém prostředí) nasazena oprava
citačních norem podle ČSN 690+ v české verzi a APA v anglické verzi webu. Nyní
pracujeme na doplnění medailonků doktorandů a Researcher ID, Scopus Author ID a
ORCID ID. Redakční přístup je v přípravě, do konce roku bude připraveno, je to
náročnější pro přípravu, musí být na cross-doménovém prostředí.
3. Personální situace IT – oddělení bude posíleno z důvodu převzetí a zajištění budovy v
Jinonicích (aktuálně problém kapacitní).
4. Podílí se na přípravě elektronických voleb do AS UK.
Mgr. Magda Pečená, Ph.D. – předsedkyně AS FSV UK
1. Příští týden se sejde mimořádně AS FSV UK k projednání Dodatku č. 5 k dostavbě areálu
v Jinonicích a prodloužení nájmu v Pekařské 16. Od 17:00 hod. dojde k představení
kandidátů do AS UK.
Online účast prostřednictvím platformy Google Meet:
doc. PhDr. Ladislav Krištoufek, Ph.D. – proděkan pro studijní záležitosti
1. Ve spolupráci s řediteli institutů FSV UK byla dokončena kontrola návrhu přeúčtování za
výuku mezi instituty FSV UK.
2. Ve spolupráci s panem tajemníkem aktualizuje OD o finančních tocích a o vyrovnání
cizojazyčných programů, OD rozešle ředitelům institutů FSV UK.
JUDr. PhDr. Tomáš Karásek, Ph.D. – proděkan pro rozvoj
1. Realizace jinonického projektu – uzavřena jednání o změnových listech k rozšířené verzi
dodatku č. 5 ke smlouvě o dílo, zbylé budou doformulovány v dodatku č. 6. S panem
tajemníkem vede jednání k dodatkům smlouv v Pekařské.
2. Výdejna jídel v Jinonicích – dne 18. 11. 2021 se bude konat shromáždění SVJ U Kříže 1,
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budeme znovu žádat o změnu způsobu využití prostoru stávající studovny.
3. Ředitelům institutů FSV UK rozešle návrh na pojmenování velkých přednáškových
místností v přízemí budovy C po zesnulých osobnostech FSV UK. Následovat bude dotaz
s použitím textů těchto osobností na polepy na vnitřní sklenění příčky v jinonickém
areálu.
4. Institucionální plán – připomněl dílčím řešitelům projektů vyčerpání alokovaných
prostředků.
5. Představil návrh rozdělení kanceláří v Jinonicích. Poděkoval panu tajemníkovi za
spolupráci při přípravě podkladů. Děkanka poděkovala všem za přípravu a za přijetí
návrhu a vypořádání připomínek. Dr. Jüptner požádal o vyladění podkladů dle reálných
metrů podle úvazků pro IPS.
PhDr. Malvína Krausz Hladká, Ph.D. – členka kolegia děkanky pro mezinárodní a
cizojazyčné studijní programy
1. Deadline pro zaplacení faktur a následně upomínka byla zaslána studentům s deadlinem
14. 11., platby jsou v souladu s harmonogramem, který byl odsouhlasen mezi instituty
FSV UK, OCJPS a EO.
2. Schůzka OCJSP s garanty a koordinátory se uskuteční v úterý 23. 11. od 10:00 hod.;
hlavní bod k projednání je nový návrhu úlev na poplatcích.
3. Den otevřených dveří pro bakalářské studenty se uskuteční dne 16. 11., DOD pro všechny
programy je v přípravě – intenzivně se připravují videa, jednáme s firmami poskytujícími
platformu.
Mgr. Jiří Remr, Ph.D. – člen kolegia děkanky pro e-learning a nové vzdělávací
platformy
1. Centrum pro podporu e-learningu připravuje nabídku vzdělávacích akcí (např. SharePoint
pro začátečníky a pokročilé, apod.).
2. Ústřední knihovna UK připravuje webinář Testování ve vysokoškolské výuce II., která se
bude konat v prosinci 2021 (vyhodnocování testů, apod.).
Dotazy:
1. M. Gregor zprostředkoval dotaz na nošení respirátorů při vstupu do budovy – děkanka
sdělila, že je nutné dodržovat nošení respirátorů ve společných prostorách budov i ve
výuce. Doporučení k aktuální situaci posílal proděkan Krištoufek, zítra se bude účastnit
online setkání se studijními proděkany a prorektorkou Králíčkovou, případné nové
informace rozešle. Mgr. Poslušná informovala, že na VŠE proběhla anonymní anketa
proočkovanosti studentů, na základě které rozhodlo vedení školy o pokračování prezenční
výuky. Děkanka sdělila, že výuku zavírat nechceme i za předpokladu, že budeme
dodržovat více opatření.
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RŮZNÉ:
1. J. A. Víšek informoval o možnosti pro studenty, aby více využívali Hlávkovu nadaci
(ubytování doktorandů, apod.).
Zapsala: Klára Novosadová
Vidi: Alice N. Tejkalová
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