Zápis č. 1
z jednání kolegia děkanky prostřednictvím platformy Google Meet
ze dne 4. 1. 2021

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. Informace o personální situaci v PR oddělení.
2. Plán realizace Strategického záměru na rok 2021 prošel jazykovou korekturou a už se
graficky zpracovává.
3. Podklady na RKD.
Sdělení členů kolegia děkanky:
prof. PhDr. Jaroslav Kučera, CSc. – proděkan pro vědu a výzkum, statutární zástupce
děkanky
1. Národní hodnocení v modulech M3 až M5 – průběžné výsledky, připraveno stanovisko
k dokumentu zaslanému z RUK.
2. Cooperatio – struktura vědních oblastí (přihlášení FSV UK), zařazení fakult k
jednotlivým vědním oblastem, ředitelé institutů FSV UK zašlou stanoviska do konce
tohoto týdne, děkanka doplnila, že je důležité, aby se jednotlivé výzkumné skupiny
připojily i k jiným oborům (podle toho, jak byly přiřazeny ke stávajícím menším
PROGRESům). Kolegium se dohodlo, že žádost o vyjádření se k přiřazení i k dalším
oblastem, bude zaslána také členům rad PROGRESů řešených primárně jinou fakultou.
Bude projednáno na zasedání RKD dne 11. 1. 2021.
3. Na lednové zasedání AS FSV UK bude předložen ještě návrh rozdělení prostředků
PROGRES.
prof. PhDr. Ladislav Krištoufek, Ph.D. – proděkan pro studijní záležitosti
1. Diskuze k návrhu dokumentu k výuce v LS 2020/2021.
2. Bylo vydáno OR 51/2020, které upravuje OR 8/2020 Harmonogram akademického
roku 2020/2021. Umožňuje prodloužit zkouškové období ZS a nařizuje zkouškové
období v LS přes červenec a většinu září jako v minulém ak. roce. Bude tedy třeba
vydat OD k úpravě Harmonogramu ak. roku. Zároveň vydat OD či zapracovat do
pokynu k výuce v LS i pokyny pro zkouškové období (opět podobně jako minulý ak.
rok).
3. Novely SaZŘ UK a RigoŘ UK nabyly dne 1. 1. 2021 účinnosti:
a. Novela SaZŘ UK výslovně umožňuje i nadále uskutečňovat kontroly studia
předmětu, státní závěrečné zkoušky nebo jejich části i obhajoby dizertačních
prací zcela či částečně distančně (tj. hybridně).

b. Novela RigoŘ UK výslovně umožňuje uskutečňovat státní rigorózní zkoušky
zcela či částečně distančně a dále prodlužuje lhůtu pro vykonání státní rigorózní
zkoušky všem uchazečům, kterým tato lhůta měla končit 1. ledna 2021 až 30.
června 2021, do 1. července 2021.
doc. Ing. Tomáš Cahlík, CSc. – proděkan pro doktorské studium a další formy vzdělávání
1. Probíhá rozdělování finančních prostředků na mimořádná stipendia doktorandů.
PhDr. Petr Bednařík, Ph.D. – proděkan pro koncepci a kvalitu studia
1. S Michaelou Čuprovou dokončil v Google Apps úložiště, kde jsou shromážděny finální
verze všech akreditačních spisů, rozhodnutí o udělení akreditace, jmenovací dekrety
garantů. Je zde také tabulka, která obsahuje všechny základní informace k
akreditovaným studijním programům z let 2018–2020.
2. V lednu bude probíhat komunikace k činnosti fakultních koordinátorů + školení, aby
jejich činnost mohla být zahájena od 1. února 2021.
prof. RNDr. Jan Ámos Víšek, CSc. – člen kolegia děkanky pro přípravu strategických a
koncepčních dokumentů
1. Výhled výuky U3V v letním semestru (případná hybridní forma, bude záležet na
aktuální epidemiologické situaci).
PhDr. Zuzana Kasáková, Ph.D. – proděkanka pro zahraniční styky
1. Byla zveřejněna druhá výzva pro předkládání společných vzdělávacích projektů v rámci
4 EU+. Více informací na https://4euplus.eu/4EU-190.html.
2. Nominace na výjezdy akademických pracovníků v rámci meziuniverzitních dohod
zaslány na RUK.
PhDr. Malvína Krausz Hladká, Ph.D. – členka kolegia děkanky pro mezinárodní a
cizojazyčné studijní programy
1. V řešení double degree smlouva s University of Bayreuth pro programy PPE a IEPS.
JUDr. PhDr. Tomáš Karásek, Ph.D. – proděkan pro rozvoj
1. Od ledna 2021 platí nová verze institucionálního plánu. Během ledna budou
kontaktováni jednotliví řešitelé s cílem upřesnit plán aktivit, současně budou
reorganizována účetní střediska projektů.
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) stavební práce v období 24. 12. 20 – 3. 1. 21 neprobíhaly,
b) nadále probíhají jednání o návrzích změn.
c) podepsáno Memorandum o porozumění mezi FSV UK a SVJ 609 U Kříže, které řeší
ukončení žaloby na Univerzitu Karlovu pro určení věcných břemen ze strany SVJ
609.

Ing. Ondřej Blažek – tajemník fakulty
1. Výsledek hospodaření za rok 2019 ve výši 5 749 920,71 Kč bude před uzavřením
účetních operací roku 2020 převeden do FRIM (fond reprodukce investičního majetku)
za účelem financování plánovaných neuznatelných nákladů spojených s jinonickým
projektem a kofinancování tohoto projektu.
2. S účinností od začátku ledna 2021 budou vydána OD, která formálně implementují
organizační změnu – rozdělení OZS na OZS a OCJSP.
3. Probíhá výběrové řízení na pozici interního fakultního právníka z důvodu nutnosti
posílení současných kapacit právního referátu.

RŮZNÉ:
1. Na lednové zasedání AS FSV UK bude předloženo k projednání: Rozdělení finančních
prostředků Progres a již byl předložen Jednací řád VR FSV UK.
2. Termín zapracování úprav 3. verze Strategického záměru.
Zapsala: Klára Novosadová
Vidi: Alice N. Tejkalová

