
Zápis č. 25 

z jednání kolegia děkanky ze dne 21. 12. 2020 

  

Přítomni: P. Bednařík, O. Blažek, T. Cahlík, T. Karásek, Z. Kasáková, J. Kindermann, L. 

Krištoufek, J. Kučera, M. Krausz Hladká, J. Remr, A. N. Tejkalová, J. A. Víšek 

Omluveni: V. Moravec  

 

Sdělení děkanky: 

1. Informovala o úspěšné účasti své, pana tajemníka a předsedy senátu na jednání 

Ekonomické komise AS UK (vzdáleně byla připojena i předsedkyně Ekonomické 

komise AS FSV UK) a na plénu AS UK kvůli nevratnému příspěvku na 

nepředvídatelné náklady související s jinonickou investicí z univerzitního fondu 

Mikuláš. Obě jednání byla mimořádně náročná, ale úspěšná, děkanka poděkovala také 

všem čtyřem akademickým senátorům a senátorkám v AS UK za jejich výbornou práci 

a dalším kolegyním a kolegům, kteří se na vyjednávání podíleli.  

2. Informovala o jednání rozšířeného kolegia rektora 14. 12. 2020. 

3. Prof. Kučera získal na zasedání VR UK stříbrnou medaili UK za celoživotní přínos 

(na návrh děkanky a ředitele IMS), děkanka se zbytkem kolegia mu k ní gratuluje.  

4. Poděkovala za to, že se 2. draftem Strategického záměru FSV UK 2021-2025 tak 

zevrubně zabývaly senátní komise a poděkovala jejich předsedkyním a předsedům za 

komentáře. Soubor nyní nasdílí kolegiu k zapracování či vypořádání připomínek. 

Vzhledem k posunutí termínu schválení univerzitního Strategického záměru a nutné 

následnosti postupu a projednání finální verze záměru ještě Vědeckou radou FSV UK 

bude harmonogram následující: do 14. 1. 2020 zapracování/vypořádání připomínek 

kolegiem děkanky, aby bylo možné projednat finální verzi na KD 18. 1. 2020, 

následně odeslání podkladu únorové vědecké radě, a poté předložení materiálu řádně 

2 pracovní týdny předem na zasedání březnového AS FSV UK (odeslat 15. 2. 2020). 

5. Sdělení PR: 

● probíhají přípravy lednového online fakultního dne otevřených dveří "Den na FSV 

UK"; 

● Ambasadoři FSV UK - vytvoření sekce na webu a zařazení do nabídky "nejčastěji 

hledáte" + promo na sociálních sítích; 

● přenastavení smlouvy se zahraničním inzertním portálem StudyPortals na rok 2021;  

● vytvořena nová sekce "Doktorské studium" na českém a "PhD Programmes" na 

anglickém webu;  

● příprava sekce "Psychologická pomoc" pro studenty na webu (nová fakultní 

psycholožka pro FSV UK); 

● zajištění, kompletace a distribuce novoročenek (papírových i elektronických) + 

příprava dárků pro zaměstnance; 

● proběhla první fáze inventury skladu fakultních propagačních předmětů  (druhá fáze 

proběhne v lednu 2021). 

6. Kontaktovala členy akademického senátu Jiřího Kukačku, Martina Bláhu a Petra 

Soukupa kvůli úpravám volebního řádu, specifikovala více body definované Jiřím 

Kukačkou, chtěla by rychlou, technickou novelu, čeká na odpověď kolegů. 

https://fsv.cuni.cz/zivot-na-fakulte/ambasadori-fsv-uk
https://fsv.cuni.cz/uchazeci/doktorske-studium
https://fsv.cuni.cz/en/admissions/phd-programmes


7. S proděkanem Cahlíkem se sešla na třech schůzkách s různými zástupci stran okolo 

podnětu bývalých doktorandů na IPS FSV UK, zadala řediteli IPS vypracování 

podkladů v konkrétních oblastech pro ni a proděkana pro doktorské studium. V lednu 

proběhne ještě jedno setkání. 

8. Hodnotící rozhovory s členy a členkami KD proběhnou v únoru, rozšířené kolegium 

děkanky se sejde online 11. 1. 2021 v 11:00 hod., hlavními tématy budou příprava na 

další semestr a úspěšnost doktorského studia.  

 

Sdělení členů kolegia děkanky: 

 

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

děkanky 

1. Národní hodnocení v modulu M3, který poskytuje informace o společenské relevanci 

jejího výzkumu, vývoje a inovací, modul M3 je nedílnou součástí národního hodnocení 

výzkumných organizací podle Metodiky 2017+, FSV UK připravuje stanovisko k 

dokumentu zaslanému z RUK, do středy 23. 12. 2020 budou vypořádané reakce KD a 

ředitelů institutů FSV UK.  

2. Hodnocení tvůrčí činnosti na UK – na zasedání KD 4. 1. 2021 proběhne příprava 

organizace vyjádření FSV UK.   

3. Základní institucionální financování vědy na UK – příprava návrhu, fakulta se přihlásí 

k oborům, ve kterých byla hodnocena a nově bude sociální antropologie jako 

samostatná oblast. Informoval o výhledu příprav na UK – ustanovení rady a 

koordinátorů vědních oblastí do konce června 2021. 

4. Primus: UK přistoupila ke změnám od 6. kola 2021 – maximální doba řešení budou 4 

roky a nebude možnost prodloužení, větší důraz na zahraniční stáž předkladatelů.  

5. Informoval o průběhu kontroly a oponentního řízení jednoho z projektů TA ČR 

řešených na FSV UK. 

6. Novela jednacího řádu VR FSV UK (distanční a hybridní zasedání) – bude předložena 

na lednové zasedání AS FSV UK. 

7. Správa výzkumných dat na UK. 

prof. PhDr. Ladislav Krištoufek, Ph.D. – proděkan pro studijní záležitosti 

1. Proběhlo (8. 12.) poslední letošní setkání studijních proděkanů (a ostatních zástupců 

fakult) s RUK k hybridního výuce k aktuálně platným opatřením, informacím k 

promocím a výhledu na letní semestr. V roce 2021 budou tato setkání pokračovat se 

stejnou frekvencí dvou týdnů. 

2. Výhled a preference FSV UK pro výuku v LS 2020/2021 byly komunikovány paní 

prorektorce Králíčkové, která je postoupila JM panu rektorovi. V první polovině ledna 

bude stanovena a komunikována fakultní strategii pro celý LS. 

3. Proběhla (11. 12.) poslední schůzka ke sdílení dobré praxe na FSV UK, tentokrát na 

téma studentů a studentek prvních a posledních ročníků. Celkově celou sérii těchto 

setkání hodnotí proděkan Krištoufek pozitivně. Poděkování prof. Štollovi, dr. 

Mouralové a dr. Červinkovi za aktivitu a spoluorganizaci těchto setkání. 



4. Účastnil se setkání (7. 12.) pro studenty a studentky prvních ročníků, které organizovaly 

studentské spolky. 

5. Finalizace smlouvy ke společným studijním programům s PřF (společně s panem 

tajemníkem). 

6. Lednové termíny promocí zrušeny. 

 

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

1. Kolegium rektora vzalo 15. 12. 2020 na vědomí data o doktorském studiu na UK v 

akademickém roce 2019–2020. Představil KD všechna data relevantní pro FSV UK. 

Data ukazují výborné výsledky úspěšnosti doktorského studia na ekonomických 

oborech a mezinárodních vztazích, přijatelné výsledky na politologii a moderních 

dějinách (přesto jsou třeba zlepšit) a katastrofální výsledky na oborech ostatních - 

mediální a komunikační studia, mezinárodní teritoriální studia, sociologie a veřejná a 

sociální politika v posledním uzavřeném roce. Bude dále diskutováno na RKD, 

instituty, kterých se neúspěšnost týká, musí přijmout adekvátní opatření ke zlepšení 

situace. 

2. U3V – letní semestr: Bude probíhat distanční výuka, ovšem počet otevřených kurzů 

U3V bude vzhledem ke značně sníženému počtu uchazečů zřejmě hodně omezen. 

Navrhuje zvýšit nabídku těm, kteří mají zájem, praktickým zpřístupněním kurzů 

otevřených  v letním semestru pro veřejnost. Praktickou překážkou je cena: cena za 

kurz vyučovaný v češtině je 3.000,– Kč, cena za kurz vyučovaný v angličtině je 

12.000,– Kč. Navrhuje stanovit cenu 500,– Kč pro občany České republiky 

důchodového věku (osoba, která dosáhla věku, ve kterém má nárok na pobírání 

starobního důchodu) nebo invalidní důchodce – jedná se o kurzy IES FSV UK, návrh 

projedná s ředitelem IES FSV UK. 

3. Days of Young Science 2021: Informace o akci byla přes SIS rozeslána doktorských 

studentům a “čerstvým postdoktorandům” podle seznamu, který obdržel od Mgr. 

Horníčkové. Akce je propagována i jinými kanály (fakultní web a sociální sítě).  

 

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

1. Odbor kvality vzdělávací činnosti a akreditací RUK zaslal fakultám upřesňující 

informace k nově vznikající pozici fakultního koordinátora zajištění kvality vzdělávací 

činnosti. Upřesnění se týká definice pracovního úvazku a způsobu refundace mzdových 

prostředků. Na fakultě je nyní jednáno o začlenění této pozice do činnosti studijního 

oddělení.   

2. Dokončen byl proces podepisování dvou mezinárodních smluv, které se týkají  

studijních programů FSV UK. Univerzita Karlova má nyní inovovanou smlouvu s 

Uniwersytetem Pedagogicznym v Krakově o realizaci studijního programu Německá a 

středoevropská studia. Nová smlouva na období do roku 2025 je podepsána pro studijní 

program Erasmus Mundus International Master in Security, Intelligence and Strategic 

Studies.                      

 

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

1. Oznámil,  že Ústřední knihovna UK vydá aktualizovaný plán kurzů pro rok 2021.  



2. Dokument Možnosti inovací kurzů v podmínkách e-learningu bude rozeslán během 

zítřejšího dne.  

 

prof. RNDr. Jan Ámos Víšek, CSc. – člen kolegia děkanky pro přípravu strategických a 

koncepčních dokumentů 

1. Setkání U3V proběhne virtuálně v lednu 2021.  

 

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

1. Finalizace metodiky k přijíždějícím zahraničním pracovníkům a tabulky sběru dat a 

materiálu týkající se Kolejí a menz UK. 

2. Komunikace s RUK ohledně čerpání ukazatele D. 

3. Komunikace se zahraničními univerzitami ohledně počtu exchange studentů v příštím 

akademickém roce 2021–2022. 

4. Minulý týden proběhlo stěhování oddělení OZS a CJSP. 

 

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

cizojazyčné studijní programy 

1. Obdrženy komentáře z RUK ke smlouvě o DD s Univerzitou v Bayreuth /programy 

PPE a IEPS/. 

2. Pokračuje podávání žádostí o slevu na poplatku na RUK. 

3. Na RUK podán podnět ohledně chybného výpočtu bonifikace za absolventy. 

 

JUDr. PhDr. Tomáš Karásek, Ph.D. – proděkan pro rozvoj 

1. OP VVV Jinonice: Dne 18. 12. 2020 proběhlo jednání se zhotovitelem stavby o 

vypořádání návrhů provedení změny projektové dokumentace, většina z nich byla 

uzavřena, k vypořádání zbývají změny týkající se statického řešení stávajícího objektu, 

vzduchotechniky, topení a chlazení.  

 

Ing. Jan Kindermann – člen kolegia děkanky pro projekt Modernizace a rozšíření 

prostorového zázemí výuky v Areálu UK Jinonice  

1. Aktuální informace o stavbě v Jinonicích: 

a) práce probíhají dle smluvního harmonogramu: 

● práce na SO 01: osazování oken, zazimování objektu, 

● práce na SO 02: betonáž stropní desky nad 2. NP, izolace proti vnějším vlivům, 

● práce na SO 13: modelace a začištění výkopu prostřední terasy, tvarování 

sjezdových a nájezdových ramp, 

b) nadále probíhají jednání o návrzích změn. 

 

Ing. Ondřej Blažek – tajemník fakulty 

1. Převážně agenda spojená s koncem účetního roku. 

PhDr. Václav Moravec, Ph.D., Ph.D. – předseda AS FSV UK (zprostředkovala ANT) 

1. Předseda AS FSV UK poděkoval děkance a tajemníkovi za spolupráci, jež vyústila v 

úspěšné schválení žádosti fakulty Akademickým senátem UK o nevratný příspěvek na 



projekt rekonstrukce a dostavby jinonického areálu. V pátek tlumočil své poděkování i 

zástupcům FSV UK v AS UK.  

2. Předseda AS FSV UK informoval kolegium děkanky, že obdržel odpověď, resp. 

informace od předsedy Rady Kolejí a menz Davida Emlera, která se týká podnětu AS 

FSV UK ohledně postupu KaM vůči studentkám a studentům fakulty v rámci druhé 

vlny pandemie COVID-19. Podle předsedy Rady KaM není výše diskutované slevy za 

“vyklizený pokoj” v žádném ohledu nároková, jde nad rámec podepsaných smluv, byla 

stanovena krizovým štábem, resp. vedením celé univerzity. “Během druhé vlny 

epidemie COVID-19 na podzim 2020 bylo na kolejích KaM UK ubytováno přes 6000 

studentů všech fakult UK. Žádost o slevu uplatnilo cca. 750 studentů, jejich počet se 

počátkem prosince 2020 snížil na cca. 500. Na poskytnutou slevu nezaznamenaly KaM 

UK kromě jednoho projednávaného případu z FSV UK žádnou jinou stížnost. Většina 

konzultovaných VŠ v ČR poskytla během podzimní vlny epidemie slevu v identické 

výši jako UK, tj. 50 %,” uvedl v odpovědi předseda Emler.  

3. Lednové zasedání AS FSV UK se uskuteční až v druhém lednovém týdnu, tedy v úterý 

12. ledna 2021 od 15:00 hodin. Zdá se, že se kvůli špatné epidemické situaci jednání 

uskuteční on-line formou. Předsednictvo AS FSV UK se sejde v úterý 5. ledna 2021, 

proto předseda senátu požádal kolegium děkanky o dodání agendy do neděle 3. ledna 

2021 – bude předložen jednací řád VR FSV UK.    

4. Kolegium děkanky předloží na únorové zasedání AS FSV UK návrh dodatku č. 3 ke 

smlouvě o dílo s OHL ŽS, a.s. 

 

 

 

Zapsala: Klára Novosadová 

Vidi: Alice N. Tejkalová 

 

 

 

 

 

 


