
 Zápis č. 16 

z jednání kolegia děkanky ze dne 28. 6. 2021 

  

Přítomni: P. Bednařík, O. Blažek, T. Cahlík,b T. Gec, T. Karásek, Z. Kasáková, L. Krištoufek, 

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

Omluven:  J. Kučera 

 

Sdělení děkanky: 

1. Seznámila kolegium s výsledky šetření sociální komise mezi studenty, více viz body 

M. Pečené a L. Krištoufka. 

2. Sdělení PR: 

● Natáčíme a připravujeme další díly fakultního podcastu De Facto. 

● V rámci propagace vědecké činnosti spolupracujeme s OVV UK reprezentaci na 

akcích pro veřejnost – Noc vědců, VědaFest, Týden Akademie věd, Ptejte se vědců 

na Aktuálně.cz a další. 

● Proběhla koordinační schůzka PR specialistů na institutech FSV UK – tématem byla 

reflexe náborových aktivit pregraduálních studentů. 

● Ve spolupráci s RUK připravujeme plán náborových aktivit pro AR 2021/22. 

● V rámci spolupráce s dalšími odděleními připravujeme strategii komunikace a akce 

pro cizojazyčné studenty v AR 2021/22. 

● Byl připraven Strategický záměr FSV UK v češtině i angličtině, včetně tištěné verze. 

3. Kolegium projednalo žádost Ing. Wehrenberg z RUK připojit se ke sbírce UK na 

oblasti postižené tornádem, z režií doplňkové činnosti pošleme 70 tis. Kč. 

4. Informace z RKR: 

● stav realizace Platformy doktorského studia (Doctoral Study Hub) – vznik této 

platformy reagoval na potřebu komplexnějšího pojetí nabídky vzdělávání pro 

doktorandy, a to zejména v oblasti přenositelných dovedností, 

● implementace platformy pro integrované knihovnické služby na UK – v době 

od 12. srpna do 31. srpna 2021 bude knihovna přecházet na novou knihovní 

platformu, původní knihovní systém bude zcela mimo provoz, z tohoto důvodu 

nebude možné půjčovat knihy,   

● bude vydáno OR Principy kariérního rozvoje, M. K. Hladká shrnula informace 

ze schůzky k principům kariérního rozvoje, dále bude vydáno OR Katalog 

prací. OR Vnitřní mzdový předpis bude projednán na KR v září. Plánuje se 

právní stanovisko k vnitřnímu mzdové předpisu. Hodnocení THP bylo 

odpilotováno na třech fakultách, 

● se společností Erudio byla uzavřena smlouva – zdrojový kód SIS patří UK, je 

to velký posun, 

● stávající vedoucí odboru pro vědu a výzkum RNDr. Helena Kvačková přechází 

na novou pozici v rámci RUK, vedením odboru bude pověřen Mgr. Petr Nohel, 

Ph.D., ÚVT dočasně povede Mgr. Martin Maňásek, výběrová řízení na obě 

pozice budou vyhlášena v září.  

 

Sdělení členů kolegia děkanky: 



 

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

děkanky (zprostředkovala ANT) 

1. Předloženy nominace na Medaili Josefa Hlávky. Kolegium projednalo návrhy a 

rozhodlo nominovat dr. Tejchmana z IMS FSV UK.  

 

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

1. Obsazení promocí (červenec a srpen). 

2. Setkání s organizátory pobytů pro studentky a studenty prvních ročníků. 

3. Personální situace na SO. 

4. Podmínky přijímacího řízení pro pregraduální studijní programy byly zaslány ředitelům 

institutů FSV UK k úpravám. Podmínky budou předloženy na zářijovém AS FSV UK. 

5. Pravidla pro přiznávání stipendií na FSV UK byla schválena na posledním AS UK, a 

nabydou tedy účinnosti se začátkem příštího akademického roku. 

6. Kolegium děkanky jednalo o způsobu výuky v dalším semestru, informace budou 

upřesněny v červenci na KD. 

 

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

1. Předběžná informace k Welcome Week 2021 (proběhne od 20. – 24. září 2021), 

informační dopis bude rozeslán Ph.D. studentům na začátku léta, další dopis na začátku 

září a poslední týden před akcí.   

 

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

1. Na základě pokynů z rektorátu upravil a doplnil dokumenty (žádosti o změnu studijních 

plánů SP navazující mgr. Ekonomie a finance + Finance and Data Analytics, změna 

garanta u bc. SP Sociologie a sociální politika, doplnění zahraničního partnera v 

programu Erasmus Mundus IMSISS, kontrolní zpráva pro SP Ekonomický výzkum), 

které bude na svém zasedání 30. června projednávat Rada pro vnitřní hodnocení.  

2. Proběhlo online jednání s prorektorkou Wildovou a pracovníky odboru kvality 

vzdělávací činnosti a akreditací RUK o výsledcích univerzitního dotazníkového šetření 

mezi studenty a pedagogy v zimním semestru 2020/2021 o kvalitě výuky. FSV UK byla 

pochválena za velmi dobré výsledky, které prokázaly zvládnutí distanční výuky na 

fakultě v zimním semestru.                  

 

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

1. Mgr. Ing. Kristián Šrám (ISS FSV UK) převezme agendu po M. Mouralové.  

 

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

1. Informovala o setkání 4EU+ v rámci UK, které proběhlo ve čtvrtek 24. června 2021. 

2. Do 15. července 2021 probíhá sběr online kurzů, které by mohly být nabídnuty 

studentům univerzit sdružených ve 4EU+. Informace zaslány na instituty FSV UK. 

3. V pondělí 28. června 2021 proběhne setkání členů Programme Committee Flagship 2. 

4. Byly zveřejněny výsledky výběrového řízení v rámci programu SYLFF. 



5. Doc. Kateřina Králová byla nominována na RUK jako zástupkyně FSV UK v Radě 

Herzlova centra izraelských studií. 

6. Plánovaná cesta do Japonska a Koreji organizovaná DZS přesunuta z podzimu 2021 na 

jaro 2022. 

7. Otázka hybridní výuky v nadcházejícím semestru. 

8. Zveřejněna výše finanční podpory běloruských studentů z fondu F. Informace zaslána 

relevantním institutům FSV UK. Na FSV UK podpořeni 3 studenti. 

 

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

cizojazyčné studijní programy 

1. Setkání OCJSP se zástupkyní Studijní komise AS FSV UK a zástupci OVV řešil 

obecnou strategii zapojení degree studentů do života na FSV UK. Byly indikovány 

strategické i detailní aktivity, sdílený dokument slouží jako podklad pro další progres a 

pravidelné setkání, které bylo na schůzce dohodnuto. 

2. Mimořádné stipendium Miroslava Vlčka – ocenění studentům cizojazyčných studijních 

programů, kteří nad rámec studijních povinností přispěli k šíření dobrého jména 

univerzity v Česku či zahraničí, zapojili se do výzkumných či vzdělávacích projektů či 

se zapojili do jiné aktivity ve prospěch dalších zahraničních studentů univerzity (sběr 

do 30. 9. 2021). 

3. Strategická schůzka OCJSP pro následující AR: online zápis, přesun administrativních 

kroků co nejvíce do online formy (příprava info videí apod.), zjednodušení postupů, 

promo tašky, update COVID-FAQ na webu, Welcome weekend. 

 

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

1. OP VVV Jinonice: Dopracovávány poslední detaily projektu interiéru.  

2. IP 2020: Ke konci června skončí prodloužené období realizace části A, během léta 

budou kontaktováni řešitelé dílčích projektů se žádostí o poskytnutí podkladů. 

3. Připraven podklad pro prospektivní žádost o čerpání dotačních prostředků z národního 

dotačního programu 133 220 EDS. 

 

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

prostorového zázemí výuky v Areálu UK Jinonice  

1. Minulý týden byl podepsán dodatek č. 3 s OHL ŽS.  

2. Finalizace podkladů od architektů pro VZ na interiéry (nábytek). 

3. Zahájena kontrola MŠMT na projekt VVV 016. 

 

Ing. Ondřej Blažek – tajemník fakulty 

1. Covid-19 – od července počítáme s návratem na předcovidový režim. Budeme se ale 

přizpůsobovat vývoji situace. 

2. Na základě schváleného kompletního rozpočtu FSV UK dojde v letních měsících ve 

spolupráci s instituty a centry FSV UK k sestavení rozpočtů na úrovni všech aktivních 

účetních středisek. 

3. Vedoucí SO informovala, že podá výpověď (po diskusi k 31. 7. 2021, tedy ve své pozici 

zůstane do 30. 9. 2021) a nastoupí jako tajemnice ISS FSV UK, na čemž se dopředu 



domluvila s ředitelem ISS FSV UK, který paní vedoucí s nabídkou bez vědomí vedení 

děkanátu oslovil. Ředitel ISS FSV UK také informoval tajemníka, že je s paní vedoucí 

SO domluven. Kolegium děkanky se do budoucna důrazně vymezuje vůči tomuto 

postupu a považuje jej za nekolegiální. Tuto změnu však pro tentokrát nebude blokovat. 

4. Nákup IT techniky z financí Erasmus+ se komplikuje, nejsou aktuální jasné informace 

z RUK, do konce července přijmeme po diskusi s instituty rozhodnutí, jak dále 

postupovat.  

5. Migrace webu. Přes letní měsíce doplníme v testovacím prostředí chybějící 

funkcionality, zejména úprava medailonků, zařazení doktorandů, implementace 

citačních norem ČSN v české verzi a APA v anglické verzi webu, následně budou 

připravena testovací prostředí (zejména pro IPS, ISS a IKSŽ), předpokládaný optimální 

termín migrace do produkčního prostředí je před začátkem LS 2022. S IES budeme ještě 

jednat, nicméně obecně bude pro IES připraveno testovací prostředí ve stejné době. 

6. Procesy oddělení vědy budou analyzovány přes letní měsíce. 

7. V přípravě jsou aktualizace některých OD, zejméně Oběh účetních dokladů, cestovní 

příkazy, dále zavedení “bring your own device” pro mobilní telefony u zaměstnanců, 

kterým byl přidělen služební telefon atd. 

8. V ITO stále hledáme pozice zajišťující vývoj a podporu aplikací a webů. 

9. Informace o novém studijní klubu Charles eClub, s proděkanem Krištoufkem se sejdou 

se zástupci klubu. 

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

1. Sociální komise diskutovala výsledky jejího šetření k obtěžování (121 respondentů-

studentů (37 % IES, 22 % IKSŽ, jen 8 odevzdaných dotazníků z IMS), výsledky 

neindikují žádný významně nebezpečný systémový jev (s výjimkou nevhodného 

chování na seznamovacích akcích) či dokonce přestupek/trestný čin, zprávu dodali paní 

děkance a panu proděkanu Krištoufkovi). 

2. Senátor Filip Šourek se vzdal mandátu (nahradil by ho teoreticky Jakub Dolejš z IMS), 

tedy i odstoupil z předsednictví sociální komise. Chce nadále fungovat v komisích, 

převolení je v plánu na zářijovém plénu. Novou předsedkyní sociální komise je Barbora 

Součková. Bude informovat o harmonogramu volby ombudsmana. Předsedkyně senátu 

ji požádala, aby informovala pana proděkana Krištoufka i ji o všech dalších krocích, 

které s ohledem na ombudsmana podnikají. Volby ombudsmana vyhlášeny Usnesením 

sociální komise na 13. – 14. 10. 2021.  

3. Obdrželi jsme informaci, že AS UK vyhlásil volby do AS UK – 1. sbor na listopad 

2021. Konkrétní termín a místo (nebo místa konání) voleb stanoví akademický senát 

fakulty, AS FSV UK tak provede na svém zářijovém zasedání, AS UK musejí o tomto 

informovat do konce měsíce září. Předpokládají volbu elektronicky (Volební řád FSV 

UK byl schválen na AS UK 25. 6. 2021). Prosí tajemníka fakulty o součinnost. 

 

 

Zapsala: Klára Novosadová 

Vidi: Alice N. Tejkalová 

 


