
Zápis č. 6 

z jednání kolegia děkanky prostřednictvím platformy Google Meet 

ze dne 8. 3. 2021 

 

Přítomni: P. Bednařík, O. Blažek, T. Cahlík, T.Gec, T. Karásek, L. Krištoufek, J. Kučera, M. 

Krausz Hladká, M. Pečená, J. Remr, A. N. Tejkalová, J. A. Víšek 

Omluveni:  Z. Kasáková 

 

Sdělení děkanky: 

1. Zprostředkovala informace z jednání RKR – jednáno o testování zaměstnanců 

(informace budou upřesněny), dnes bude vydáno mimořádné OR k organizaci práce a 

opatření ke vstupu do budov UK, informace k rozpočtu, na fakulty bude zaslán 

částečně krácený (vyčlenění fin. prostředků na tzv. “havárie” – ochranné pomůcky, 

apod.), k univerzitnímu hodnocení vědy se bude ve čtvrtek finální schůze hodnotícího 

boardu. 

2. Projednán doplněný kariérní řád, naposledy bude na KD 28. 3. 2021. 

Strategický záměr – doplnění ukazatelů + připomínky a náměty senátorky Konrádové 

– KD vypořádá připomínky a doplní ukazatele do středy 17. 3. 2021.  

3. Sdělení za PR:  

● Nové nástupy – nastavování a předávání agend, změna rozmístění zaměstnanců PR 

v kancelářích: 

● Tisková mluvčí – Mgr. Jana Chloubová (jana.chloubova@fsv.cuni.cz), 

kancelář č. 18. 

● Anglické PR – Bc. Markéta Šmídová (marketa.smidova@fsv.cuni.cz), 

kancelář č. 8. 

● Web a sociální sítě – Bc. Linda Sequensová (linda.sequensova@fsv.cuni.cz),  

kancelář č. 18. 

Během března proběhnou online meetingy k představení týmu PR s řediteli 

institutů FSV UK a PR zástupci na institutech. 

● Ve spolupráci s OCSP proběhl online Den otevřených dveří magisterských 

cizojazyčných programů – probíhá úprava a nahrání na fakultní sociální sítě. 

Poděkování všem garantům za zapojení. 

● Příprava náborových aktivit a propagace "Studuj na FSV UK – pokec se studenty" 

ve spolupráci s Ambasadory institutů. 

● Od března 2021 byl obnoven Věstník pro zaměstnance. 

4. Obdržela od komise pro revizi volebního řádu AS FSV UK návrh revize, prošla, s 

úpravami pošle zpět komisi, následně bude dokument předán aktuální Legislativní 

komisi AS FSV UK. 

 

 

Sdělení členů kolegia děkanky: 

 

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

děkanky 

mailto:jana.chloubova@fsv.cuni.cz
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1. Informace o výsledcích programu Start. V počtu schválených projektů i přidělených 

finančních jsou významné disproporce mezi jednotlivými panely SCI, MED, HUM a 

SOC. Proděkan Kučera je v kontaktu s ostatními společenskovědními fakultami, 

analyzuje celou soutěž a připravuje společné stanovisko společenskovědních fakult k 

organizaci a průběhu soutěže. 

2. Národní plán obnovy – výzva, kterou rozeslal prorektor prof. Konvalinka, 

koordinátorem za UK je prof. Jurajda, informace byla rozeslána na instituty  FSV UK.   

3. Projekt TAČR N. Schmidta: informoval o situaci při řešení tohoto projektu a upozornil, 

že řešitel opakovaně nerespektuje pokyny OV ohledně způsobu vykazování výsledků 

projektu a zejména závazných výsledků, což může mít za následek, že TAČR některé 

závazné výsledky neuzná a celý projekt bude hodnocen jako problematický. Do řešení 

situace kolem projektu je zapojeno i vedení IPS FSV UK.   

4. Program Cooperatio: struktura koordinačních rad a další postup (informace); RUK 

připravuje OR Zásady programu Cooperatio. Dalším krokem bude oficiální 

přihlašování fakult k jednotlivým oborům, resp. koordinačním radám.  

5. SVV v roce 2021 – FSV UK dostala prostředky, o které požádala. Celkem v roce 2021 

přijde na SVV  6 630 tis. Kč, tj. o 432 tis více než v roce 2020. 

6. Financování programu Progres v roce 2021 – rozpočtový výhled přijde zřejmě až v 

průběhu března; při přidělování UK hodlá zohlednit výsledky vnitřního hodnocení vědy 

na UK.  

7. Termín ukončení sběru záznamů o publikačních i nepublikačních výsledcích v OBD: 

24. března 2021. 

8. Soutěž GAČR 2022 – připraven online seminář, pokyny zveřejněny na webových 

stránkách odd. vědy. a informace byla rozeslaná na instituty FSV UK.  

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

1. Nová Pravidla pro přiznávání stipendií na FSV UK byla zaslána LK AS UK ke 

konzultaci, která proběhne v úterý 9. 3. 2021. Na AS FSV UK by tedy mohla být 

předložena na dubnové zasedání. První verze byla v AS FSV UK již projednána. 

2. Priority rozpočtu Stipendijního fondu pro rok 2021 – zvýšení částky prospěchových 

stipendií, hranice čerpání pro instituty FSV UK. Plán předložit na dubnový AS FSV 

UK. 

3. Podmínky přijímacího řízení pro aktuální ak. rok jsou k možným změnám u ředitelů 

institutů a garantů. Plán předložit na dubnový AS FSV UK. 

4. Proběhlo první setkání (v LS) k Sdílení dobré praxe ve výuce a zkoušení. Frekvence 

bude opět dva týdny. Tento týden proběhne druhé setkání, k “výročí” pandemie. 

5. Proběhla schůzka k čerpání prostředků pro studenty se speciálními potřebami. 

6. Příprava online setkání s uchazeči proběhne 25. 3. 2021, propagace bude dojednána s 

OVV, se studenty proběhne setkání později.  

 

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

1. AS FSV UK vyjádřil souhlasné stanovisko k navrhovanému opatření děkanky 

Organizace doktorského studia na FSV UK. 



2. UK motivuje úspěšné ukončování doktorského studia ve standardní době studia +1 

zvýšením jedné ze složek koeficientu K při tvorbě rozpočtu ze 3 na 5. Navrhl toto 

promítnout do rozdělování peněz v rámci fakulty tak, aby byla na institutech FSV UK 

a v oborových radách  co největší motivace k úspěšnému ukončování.  

3. Některé fakulty ze svých stipendijních fondů poskytují úspěšným absolventům 

doktorského studia bonusy ve formě cílového stipendia. Navrhuje v nadcházejících 

letech zavést podobný bonus i na naší fakultě.  

4. UK chystá akci „Den CŽV a Festival absolventů“,  v distanční podobě v sobotu 10. 4. 

2021 od 15:00 do 18:00 hod. Předběžný program akce je v tuto chvíli v jednání, ale 

bude zahrnovat debatu se zajímavými absolventy a hosty UK, přednášku pro širokou 

veřejnost a promo videa, kterými bude CŽV na UK představováno. Zapojení se do této 

akce ze stran fakult je zcela dobrovolné. Participaci na této akci si UK představuje u 

fakult a součástí UK formou krátkého předtočeného spotu/promo videa, které bude 

obsahovat základní informace o fakultě, o programech CŽV na  fakultě a další vhodné 

informace, kterými bychom široké veřejnosti dokázali CŽV na UK přiblížit. Celá akce 

bude doprovázena masivní kampaní v médiích, kterou nyní UK Point připravuje. 

Termín na dodání fakultního videa do úložiště je 7. 4. 2021.  

 

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

1. Dne 2. března proběhlo jednání odboru kvality vzdělávací činnosti RUK s proděkany 

ohledně přípravy vnitřního hodnocení studijních programů na UK. Došlo k objasnění 

některých otázek (harmonogram, CV pedagogů včetně tvůrčí činnosti, příprava 

datových souborů v SISu, vykazování diplomových prací a složení státnicových 

komisí). Nyní bude dokončen celý systém do definitivní podoby.  

2. Odbor kvality vzdělávací činnosti a akreditací RUK připravil pro všechny fakulty 

harmonogram reakreditace studijních programů schválených v letech 2018–2020. 

Studijní programy končící v létě 2023 bude muset fakulta k reakreditaci předložit 

nejpozději v březnu 2022 (pregraduální SP) a v květnu 2022 (doktorské SP). Na FSV 

UK se bude jednat o 8 studijních programů (IPS FSV UK a ISS FSV UK).             

          

 

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

1. Platforma Pedagogium – budoucí výhled – důraz na systematické rozvíjení, budou se 

ustanovovat koordinátoři pro kvalitu pedagogických dovedností.  

 

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

koncepčních dokumentů 

1. Vyjádřil se k integraci části našich studijních programů, kterou tak, jak je momentálně 

požadována – s FF, FHS, nepovažuje za vhodnou, a k oborovým panelům.  

 

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

ANT) 

1. Příprava na vyhodnocení projektů podaných v rámci druhé výzvy 4EU+ u Flagshipu 2. 

Proběhne hodnocení na univerzitní úrovni a následně v rámci Flagshipu 2. 



2. Minulý týden proběhly online schůzky se zahraničními studenty ohledně současné 

situace v ČR. 

3. Ve čtvrtek 4. 3. 2021 proběhla schůzka OZS se zástupci institutů FSV UK ohledně 

nastavení efektivnější spolupráce a procesů v rámci kreditové mobility. 

4. Zpracovány výsledky hodnocení ZS 20/21 zahraničních exchange studentů a rozeslány 

na instituty FSV UK.  

5. Zveřejněny výsledky Komise Fondu pro podporu strategických partnerství 2021. 

Podpořeny byly 3 projektové žádosti podané za FSV UK. 

6. Zaslány nominace 4 studentů na RUK, kteří se přihlásili k reprezentaci UK  na 

studentské konferenci UNICA 2021. 

 

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

cizojazyčné studijní programy 

1. Na institutech FSV UK vykomunikované a na RUK odeslané změny v poplatcích za 

CJSP na příští dva akademické roky. 

2. Příprava strategického průběhu procesu přijímání, nutnost vypořádat se s aktuální 

situací, např. potvrzení nástupu, placení předem apod. 

3. Uskutečnil se speciální společný seminář pro pracovníky OZS a OCJSP – analýza 

strategického plánu FSV UK pro obě oddělení, spolupráce do budoucna + seminář ke 

zvládání stresu – poděkování proděkance Kasákové.  

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

loni. 

 

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

1. OP VVV Jinonice: Probíhají stavební práce, nicméně řízení stavby ohrožuje COVID-

19 (pozitivně testováni byli v týdnu od 1. 3. oba manažeři stavby, hlavní projektant a 

podstatná část pracovníků stavby je v karanténě). Fakulta požádala advokátní kancelář 

Havel & Partners o stanoviska ke změnám stavby před dokončením a k vícepracím v 

oblasti statiky. Stanoviska, která potvrzují dosavadní postoj vedení fakulty vůči 

zhotoviteli, byla předložena v předfinální podobě.  

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

financování aktivity studijního a kariérního poradenství. Čerpání fin. prostředků z 

rezervy IP 2020.  

3. ECPR Joint Sessions 2024: IPS předběžně žádá fakultu o rezervaci jinonického areálu 

(cca 25 seminárních místností plus aula, úterý – pátek v týdnu následujícím po skončení 

výuky v letním semestru) pro uspořádání této konference. Bude projednáno po 

upřesnění informací.  

 

Mgr. Tomáš Gec – člen kolegia děkanky pro projekt Modernizace a rozšíření 

prostorového zázemí výuky v Areálu UK Jinonice  

1. Seznamování s projektem VVV 016.  

2. Bylo vypsáno výběrové řízení 26 Kompaktní regály (termín podání nabídek 15. 3. 

2021). 

 



Ing. Ondřej Blažek – tajemník fakulty 

1. V minulém týdnu jsme se připravili na laické domácí testování antigenními testy, 

kterými jsme se i zásobili. Systém jsme chtěli rozjet v těchto dnech nad rámec 

zákonných opatření, protože v opatření MZČR z 1. 3. 2021 nebyly vysoké školy 

uvedeny. V pátek 5. 3. 2021 však vyšlo nové mimořádné opatření MZČR o povinném 

testování mimo jiné i na vysokých školách (opatření umožňuje i laické domácí antigenní 

testy). O konkrétní aplikaci tohoto ustanovení na UK právě jedná RUK a není jasné, zda 

domácí testy hned v první fázi povolí. 

2. Připravili jsme aktualizaci OD 56/2018 Příspěvek ze sociálního fondu na Fakultě 

sociálních věd Univerzity Karlovy, abychom mohli nad rámec zákonných povinností 

přispívat zaměstnancům na ochranné zdravotní pomůcky a domácí testy. Příspěvky přes 

Multi Pass Sodexo karty nepodléhají zákonným odvodům a dani z příjmů. Nyní je 

aktualizace projednávána s odborovou organizací.  

Mgr. Magda Pečená, Ph.D. – předsedkyně AS FSV UK 

1. AS FSV UK se sešel na řádném zasedání 2. března. Hlavním bodem k projednání byl 

Strategický záměr FSV UK 2021–2025, včetně vypořádání připomínek k druhému 

draftu Strategického záměru 2021–2025, a informace Vyhodnocení Strategického 

záměru 2016–2020. Součástí předloženého nebyly indikátory, které budou vedením 

ještě doplněny. 

2. Během měsíce února se sešly všechny pracovní komise, přičemž ekonomická, sociální 

a studentská doporučily SZ ke schválení bez dalšího, legislativní komise má 

připomínky. Pí děkanka slíbila v této souvislosti doplnit před dubnovým zasedáním AS: 

Strategický záměr UK, (výkonnostní) indikátory a vypořádání připomínek legislativní 

komise. 

3. Dále senát schválil novelizované opatření děkanky Organizace doktorského studia (OD 

č. 31/2019) a vzal na vědomí  informaci o Studentských penězích na kalendářní rok 

2021 (rozpočet a projekty, které byly v rámci podpory schváleny). 

4. Zástupkyně FSV v AS UK Eliška Černovská informovala o dění v nově ustaveném AS 

UK. Pan proděkan Kučera informoval o projektu START a byl požádán o update na 

příštím plénu. Pan tajemník Blažek byl požádán o pravidelnou informaci o úspěších (i 

dílčího rázu) postupu snižování administrativní zátěže a postupující elektronizace. 

5. Dovolbou do ekonomické komise se zvýšil počet členů EK na pět. 

6. Dne 22. 2. byl doručen dopis adresovaný předsedkyni AS a členům senátu týkající se 

SBP IPS FSV UK, pisatel se obrací na nový senát s požadavkem na prošetření kauzy  s 

tím, že dle jeho informací minulý senát “nekonal” a situace na IPS je “neúnosná”. Pan 

tajemník Blažek informoval senát o aktuálním stavu kauzy.  

7. Během měsíce února se členové sociální komise sešli s řediteli institutů FSV UK a 

diskutovali instituci ombudsmana, Následně se obrátí na paní děkanku.  

  

RŮZNÉ: 

1. Kolegium děkanky se seznámilo a vzalo na vědomí zprávy o využití tvůrčího volna 

prof. Hynka Jeřábka a Mgr. Jana Kohoutka, PhD.   

https://fsv.cuni.cz/sites/default/files/uploads/files/Opatreni_56_2018_soci%C3%A1ln%C3%AD%20fond%20-poji%C5%A1t%C4%9Bn%C3%A9-%C5%A1kolkovn%C3%A9-2019_upr6_12.pdf
https://fsv.cuni.cz/sites/default/files/uploads/files/Opatreni_56_2018_soci%C3%A1ln%C3%AD%20fond%20-poji%C5%A1t%C4%9Bn%C3%A9-%C5%A1kolkovn%C3%A9-2019_upr6_12.pdf


2. Habilitační a profesorské jmenovací řízení v oboru Politologie na FSV UK bylo 

schváleno Vědeckou radou UK (JK). 

 

Zapsala: Klára Novosadová 

Vidi:  Alice N. Tejkalová 

 

 


