
Zápis č. 17 

z jednání kolegia děkanky ze dne 12. 7. 2021 

  

Přítomni: P. Bednařík, O. Blažek, T. Gec, T. Karásek, Z. Kasáková, L. Krištoufek, J. Kučera, 

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

Omluveni:  T. Cahlík, M. Pečená,  J. Remr 

 

Sdělení děkanky: 

1. Projednáno nově vydané OR 28/2021 – Rámcové principy kariérního rozvoje 

akademických a vědeckých pracovníků a lektorů na Univerzitě Karlově - viz příloha. 

Předpokládáme druhý draft fakultního dokumentu předložit do konce září, následně 

budou domluveny debaty k druhému draftu.  

2. Sdělení PR:  

● Od srpna nástup nové tiskové mluvčí Michaely Žalské (srpen DPČ, září plný 

pracovní poměr). 

● Navázali jsme spolupráci s novými dodavateli fakultních vín – vinařství z 

oblastí postižených tornádem. 

● Ve spolupráci s OCJSP a OZS připravujeme propagační předměty a události 

pro zahraniční studenty. 

 

Sdělení členů kolegia děkanky: 

 

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

děkanky 

1. Informoval o výsledcích projektů PRIMUS (FSV UK obdržela 2), kolegium gratuluje 

dr. Kalhousové a dr. Smetanovi. Kolegium schválilo návrh proděkana pro vědu 

dofinancovat vzhledem ke strategičnosti projektů PRIMUS na 1 rok 10 % sníženého 

rozpočtu obou projektů z centrálních fakultních zdrojů. 

2. Předložil návrh změny OD č. 31/2018 Statut komise pro Etiku ve výzkumu (jedná se o 

změny technického charakteru). Návrh dokumentu s vyznačenými změnami bude 

zaslán ředitelům institutů FSV UK a JUDr. Wagnerové. 

3. Informoval o práci na návrhu systému financování vědy (dělení prostředků), návrh bude 

projednán kolegiem na základě dodaných podkladů.   

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

1. Personální situace na SO. 

2. Předložil k projednání návrh dokumentu k formě výuky v ZS 2021/2022, dokument 

zašle k vyjádření ředitelům FSV UK.  

 

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

1. Prorektorka Wildová zaslala fakultám stanovisko UK k přípravě výuky zimního 

semestru akademického roku 2021/2022. Odbor kvality vzdělávací činnosti a akreditací 

RUK oznámil, že 30. září se bude konat celodenní kulatý stůl k formám výuky.  

https://cuni.cz/UK-11273.html
https://cuni.cz/UK-11273.html


2. Odbor kvality vzdělávací činnosti a akreditací RUK zveřejnil aktualizované metodické 

materiály pro přípravu prodloužení, rozšíření a změnu akreditovaných studijních 

programů. Veškerá příprava nyní již probíhá výhradně v prostředí Akreditačního 

modulu v SISu a jsou stanoveny termíny odevzdání návrhů akreditačních spisů SP.       

          

 

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

1. 28. 6. 2021 proběhlo setkání na RUK k novému programovému období Erasmus 21–

27, personální obměna vedoucí Evropské kanceláře RUK – nově Ester Brožová. 

2. Zahájeny přípravy ZS 21/22 (nominace, Welcome Week, zápisy, spolupráce se spolky). 

3. Upraven web Mobilita/ Exchange. OZS vytvořilo samostatnou záložku Letní školy/ 

Summer Schools, kde máme informace o všech letních školách, které (spolu)organizuje 

FSV UK.  

4. Informace o podpoře internacionalizace MŠMT (ukazateli D) rozesláno na instituty 

FSV UK. 

5. Workshop zaměřený na komunikaci a týmovou spolupráci OZS – termín stanoven na 

19. 8. 2021. 

6. V pondělí 28. 6. 2021 proběhla schůzka Programme Committee Flagshipu 2 4EU+. 

Řešeny podpořené projekty ve 2. výzvě, budoucí rozvoj, educational pathways. 

 

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

cizojazyčné studijní programy 

1. Ředitelům a garantům zaslán ke komentářům návrh OD k úlevám na poplatcích v CJSP. 

 

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

1. OP VVV Jinonice: Dne 25. 6. schválil Akademický senát UK dodatek č. 4 ke smlouvě 

o dílo, probíhají další kroky schvalovacího procesu.  

2. Probíhá kontrola projektů ve výzvách 015 a 016 ze strany MŠMT. 

3. IP 2019-2020: Do 6. 9. 2021 požaduje rektorát dodat závěrečnou zprávu a vyúčtování, 

řešitelé jednotlivých aktivit budou kontaktováni za účelem dodání podkladů. 

 

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

prostorového zázemí výuky v Areálu UK Jinonice  

1. Finální příprava podkladů pro výběrové řízení na dodávku interiérů. 

2. Na MŠMT odeslána ŽoZ č. 27 a podklady ke kontrole dodatku č. 4 SoD s OHL ŽS.  

 

Ing. Ondřej Blažek – tajemník fakulty 

1. Informace o aktuální situaci Covid-19 – všichni zaměstnanci, kteří se vrací z jakékoli 

dovolené musí před příchodem na pracoviště podstoupit Covid-19 test z veřejného 

testovacího místa. Tato povinnost se netýká zaměstnanců, kteří mají 2 týdny a více po 

2. dávce očkování, těmto zaměstnancům testování po dovolené doporučujeme. 

Mgr. Magda Pečená, Ph.D. – předsedkyně AS FSV UK (zprostředkovala ANT) 



1. AS FSV UK odeslal dopis AS UK s usnesením, kterým AS FSV UK podpořil prof. 

Králíčkovou na funkci rektorky UK. 

2. Po rezignaci senátora Filipa Šourka (IMS) se novým senátorem stal Jakub Dolejš 

(IMS). 

3. S LK UK a LK FSV UK řeší výklad Volebního řádu FSV UK v případě, že jediný 

zástupce institutu zvolený do senátu změní institut (v rámci přechodu z Bc. na Mgr.) a 

původní institut tak ztrácí v dané komoře zastoupení. 

4. Na webu byl zveřejněn harmonogram volby kandidáta na děkana/děkanku, LK FSV 

UK definuje požadavky na kandidáty, aby mohly být zveřejněny co nejdříve. 

  

 

Zapsala: Klára Novosadová 

Vidi:  Alice N. Tejkalová 

 


