Zápis č. 7
z jednání kolegia děkanky prostřednictvím platformy Google Meet
ze dne 15. 3. 2021
Přítomni: P. Bednařík, O. Blažek, T. Cahlík, T. Karásek, Z. Kasáková, L. Krištoufek, J.
Kučera, M. Krausz Hladká, M. Pečená, A. N. Tejkalová, J. A. Víšek
Omluveni: T. Gec, J. Remr
Sdělení děkanky:
1. Upřesnila informace k vypořádání připomínek ke Strategickému záměru FSV UK s
termínem do 17. 3. 2021.
2. Dne 25. 3. 2021 od 9:30 bude mít děkanka call se studenty, společně s proděkanem
Krištoufkem, v 16:00 pak pro českojazyčné uchazeče.
Sdělení členů kolegia děkanky:
prof. PhDr. Jaroslav Kučera, CSc. – proděkan pro vědu a výzkum, statutární zástupce
děkanky
1. GAUK 2021 – ze 78 podaných projektů získali uchazeči z FSV UK 27 projektů, nejvíce
IES FSV UK a ISS FSV UK (7 projektů); úspěšnost stoupla, ale jen nepatrně.
2. Program Start – informace o dalším postupu.
prof. PhDr. Ladislav Krištoufek, Ph.D. – proděkan pro studijní záležitosti
1. Nová Pravidla pro přiznávání stipendií na FSV UK byla konzultována na LK AS UK a
budou předložena k další konzultaci.
2. Proběhla další online schůzka ke sdílení dobré praxe k online výuce a zkoušení na
fakultě.
3. Vyhlášení Zlatých kurzů opět proběhne online jako v posledních dvou semestrech.
doc. Ing. Tomáš Cahlík, CSc. – proděkan pro doktorské studium a další formy vzdělávání
1. Problematika financování doktorských stipendií – z materiálu zaslaného doc.
Lopatkovou pro schůzku 18. 3. 2021 plyne, že momentální představa je taková, že na
výplatě stipendií doktorandům, kterým se prodlouží studium z důvodu narušené doby
studia se bude finančně podílet fakulta. Odhad spoluúčasti naší fakulty je:
2 902 500 Kč v akademickém roce 2021/2022,
2 767 500 Kč v akademickém roce 2022/2023,
5 265 000 Kč v akademickém roce 2023/2024.
2. Doplnění informace z minulého KD o motivačním stipendiu za úspěšné dokončení
doktorského studia ve standardní době studia – na PřF UK je vydáno opatření děkana,
které stanoví toto motivační stipendium na 30 000 Kč za ukončení ve standardní době
studia a na 15 000 Kč za ukončení v roce SDS+1. V souvislosti s informací v předešlém
bodě rozpracování této myšlenky odkládáme. Děkanka poděkovala za rychlé zjištění
informace a za spolupráci SO a proděkana Cahlíka.
PhDr. Petr Bednařík, Ph.D. – proděkan pro koncepci a kvalitu studia

1. Paní Klabalová, metodička akreditací z RUK, vysvětlila na základě vzneseného dotazu
ze strany fakulty, jakým způsobem je možné provádět změny ve schválených
akreditacích studijních programů.
PhDr. Zuzana Kasáková, Ph.D. – proděkanka pro zahraniční styky
1. Informace o nominovaných studentech na výjezdy v rámci programu Erasmus+.
2. Komunikace s RUK ohledně EU Careers Ambassadors.
3. Ve středu 17. 3. 2021 proběhne setkání proděkanů a vedoucích ZO fakult s panem
prorektorem pro zahraniční věci a mobilitu a zástupců ZO RUK.
4. Probíhá evaluace meziuniverzitních dohod.
5. Domlouvá se nový termín návštěvy Jižní Koreji a Japonska s delegací DZS.
PhDr. Malvína Krausz Hladká, Ph.D. – členka kolegia děkanky pro mezinárodní a
cizojazyčné studijní programy
1. Proběhla schůzka s fakultní právničkou JUDr. Wagnerovou ohledně řešení
individuálního případu studentky z Barmy a obecně k procesu vymáháním pohledávek.
2. Příprava rozesílání faktur na 2. semester, proběhne 15. 3. 2021.
3. Reflexe výsledků 1. kola PŘ – posílení PR aktivit v součinnosti s dotčenými instituty.
JUDr. PhDr. Tomáš Karásek, Ph.D. – proděkan pro rozvoj a Mgr. Tomáš Gec – člen
kolegia děkanky pro projekt Modernizace a rozšíření prostorového zázemí výuky v
Areálu UK Jinonice (zprostředkovala ANT)
1. OP VVV Jinonice: Probíhá projednávání “uživatelských” agend – nastavení systému
měření a regulace (MaR) vč. souvislosti s ovládáním vstupů, výtahů, řízení systémů
topení a chlazení, osvětlení, žaluzií; standardy a umístění AV techniky v učebnách;
umístění kopírek.
2. Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo byl dne 8. 3. 2021 doporučen ke schválení ekonomickou
komisí AS UK (účast proděkana pro rozvoj) a následně dne 12. 3. schválen plénem,
které doporučilo jeho postoupení Správní radě UK, kde momentálně probíhá jeho
písemné schvalování.
3. Dne 12. 3. proběhlo jednání se zástupci studentských spolků o strategii přesvědčování
SVJ U Kříže 601 ve vztahu k možnosti změny užívání univerzitních prostor na výdejnu
jídel.
Ing. Ondřej Blažek – tajemník fakulty
1. V pátek byl poskytnut mimořádný příspěvek zaměstnancům ze sociálního fondu v
souvislosti s COVID-19. Z důvodu hospodárnosti byl příspěvek poskytnut primárně
přes karty Sodexo Multi Pass Card, což nepodléhá odvodům ZP a SP a dani z příjmu
FO. Držiteli karet je většina zaměstnanců FSV UK. Ostatním zaměstnancům bude
příspěvek poskytnut spolu s březnovou mzdou na účet.
2. Ode dneška funguje testování COVID-19 mobilními týmy UK na týdenní bázi. Dnes
jsou od 13 do 15h na Pekařské 16, pravidelný termín pro Pekařskou 16 bude stanoven
v tomto týdnu. V Hollaru máme pravidelný týdenní termín každý čtvrtek od 13:30 do
15:30.

3. Od středy nebudou mít přístup na pracoviště zaměstnanci, kteří nebudou mít výjimku z
plošného nařízení home-office panem rektorem dle OR 8/2021 a nebudou se moct
prokázat negativním výsledkem testu na COVID-19 buď z veřejných testovacích míst,
z UK testovacího místa na Albertově, nebo z mobilního testovacího místa UK (viz bod
2 výše). Možnost samotestování je v přípravě, musíme mít ošetřena související rizika,
bude představena v nejbližších dnech.
Mgr. Magda Pečená, Ph.D. – předsedkyně AS FSV UK
1. Volební řád – technická novela k elektronické volbě, otevření debaty k úpravě
formulace termínů na LK AS FSV UK.
2. Upřesnění informace k podkladům, které vedení fakulty předloží na dubnové zasedání
AS FSV UK.

Zapsala: Klára Novosadová
Vidi: Alice N. Tejkalová

