
Zápis č. 3 

z jednání kolegia děkanky prostřednictvím platformy Google Meet 

ze dne 18. 1. 2021 

  

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

Kučera, M. Krausz Hladká, V. Moravec, J. Remr, A. N. Tejkalová, J. A. Víšek 

Omluveni:  J. Kindermann 

 

Sdělení děkanky: 

1. Projednání 3. verze Strategického záměru FSV UK na období 2021 – 2025, bude 

nejprve předloženo VR FSV UK (jazykovou korekturou projde až po projednání VR 

FSV UK a AS FSV UK). 

2. Cena Josefa Vavrouška  – navýšení prostředků – kolegium souhlasí s navýšením fin. 

prostředků ve výši 30 tis. Kč ročně, dále k připomenutí dvaceti let existence naší Ceny 

vydalo nakladatelství Karolinum v roce 2016 publikaci Ekonomie, ekologie, 

eudaimonia. Lidské hodnoty a problémy rozvoje civilizace, editovanou Lubomírem 

Mlčochem a Jiřím Kameníčkem. Výbor doporučil vydání její aktualizované verze po 

dvaceti pěti letech ve stejném nakladatelství – KD souhlasí se zvýšením každoročního 

příspěvku o 30 tis. Kč a jednorázového příspěvku v roce 2021 ve výši max. 20 tisíc 

Kč na podporu nového vydání výše zmiňované publikace (v rámci přerozdělování 

rozpočtu bude navýšeno, tajemník bude informovat vedoucí OV a EO). Děkanka i 

kolegium ocenili přínos, který Cena pro fakultu má, a poděkovali výboru za jeho práci. 

3. Informace o personální situaci na OVV. 

4. Dále informovala o jednání RKR (nouzový stav na UK bude prodloužen do 12. 3 2021, 

pokud to schválí na svém zasedání AS UK, umožňuje online jednání i fakultních 

orgánů, které je krizovým štábem UK vzhledem k epidemiologické situaci 

doporučováno, promoce v únoru 2021 budou zrušeny, z RUK budou zaslány hodnotící 

zprávy k vyjádření, první již dnes, program Cooperatio – fin. prostředky budou 

rozděleny na fakulty podle stejného klíče jako dosud).  

 

 

Sdělení členů kolegia děkanky: 

 

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

děkanky 

1. Předložil návrh dokumentu CVI Informační rozcestník pro publikační činnost na FSV 

UK – na základě diskuze KD bylo dojednáno, že se proděkan Kučera domluví s CVI 

na minimalistickém materiálu, který však bude obsahovat vykazování publikační 

činnosti, citační normu, apod. Proděkan Karásek doplnil, že v případě zapojení IT je 

nutné předem požadavky dojednat, z důvodu kapacity  IT.   

2. Program Cooperatio – 2. kolo připomínek ke struktuře vědních oblastí.  

3. Program Cooperatio – přihlašování fakulty k jednotlivým vědním oblastem a oborům 

programu; děkanka sdělila, že je nutné nastavit na FSV UK kritéria pro přiřazení.  



 

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

1. Rozeslány Pokyny k organizaci výuky v letním semestru akademického roku 

2020/2021 v ČJ a AJ.- 

2. Bylo spuštěno hodnocení předmětů za ZS 2020/2021. 

 

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

1. Ředitel IPS FSV UK dodal požadované materiály o doktorském studiu. Ještě čekáme 

na poslední materiál k publikacím a jejich dedikaci.  

2. Vzhledem k malému zájmu o “Survival seminar” a “prezentační soutěž” byly tyto dvě 

akce v DYS2021 zrušeny. Zůstávají “etický seminář”, “seminář o Ph.D. vědě” a valná 

hromada. 

3. Proběhla schůzka děkanky a proděkana Cahlíka s dr. Cidlinskou k problematice  

doktorského studia.  

4. Proběhlo hodnocení doktorských kurzů, výsledky budou předloženy na příštím 

zasedání KD. 

 

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

1. Probíhají konzultace s odborem kvality vzdělávací činnosti a akreditací RUK ohledně 

přípravy akreditace navazujícího magisterského studijního programu Veřejná a sociální 

politika v distanční formě.                 

 

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

1. Byly vypsány kurzy k metodám distančního vzdělávání na RUK – podpora online 

nástrojů a další témata.  

 

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

1. Zveřejněny výsledky výzvy POINT. Žadatelé informováni. 

2. Informovala o schůzce OZS s koordinátory Erasmus na jednotlivých institutech FSV 

UK, která proběhla ve čtvrtek 14. ledna 2021. 

3. Sběr dat – seznam odpovědných osoby na institutech FSV UK, interní školení s prací v 

MS teams proběhne on-line dne 19. ledna 2021. 

4. Komunikace s instituty FSV UK ohledně nabídky předmětů pro exchange studenty na 

ZS 2021/22. Zahraniční univerzity nás žádají v tomto ohledu o spolupráci. 

5. Ve čtvrtek 28. ledna 2021 proběhne on-line informační schůzka  pro studenty, kteří 

chtějí vyjet na pobyty v rámci programu Erasmus+ v příštím akademickém roce. 

Schůzka proběhne v angličtině.  

 

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

cizojazyčné studijní programy 

1. Online setkání týkající se agendy plateb studentů za studium v CJSP mezi OCJSP, EO 

a jednotlivými instituty FSV UK se uskuteční ve středu, 20. 1. 2021 v 10:00 hod. 

2. Finální řešení smlouvy s DHL a RUK, participace FSV UK a podmínky fakturace. 



3. Připravujeme s OVV nahrávání rozhovorů s garanty/koordinátory magisterských CJSP 

k prezentaci programů. 

 

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

1. IP 2019–2020, IP 2021: V týdnu od 11. 1. 2021 byla provedena kontrola čerpání 

projektů Institucionálního plánu FSV UK v roce 2020 (poděkování paní Sahulové za 

perfektní přípravu podkladů). Dokončeno čerpání projektů v části B (inovace kurzů)  – 

poděkování ředitelům institutů FSV UK za vyčerpání prostředků. V části A (fakultní 

projekty) nebyly vyčerpány prostředky v dílčích projektech fakultních konferencí, U3V 

a PR pro CJSP. Díky epidemii koronaviru povolilo MŠMT prodloužení realizace 

projektů IP 2019–2020 až do června 2021. Správci a příkazci tří nevyčerpaných 

středisek byli vyzváni, aby obratem podepsali formuláře převedení prostředků do FPP. 

S tajemníkem fakulty a vedoucí EO bylo domluveno, že tyto prostředky budou následně 

převedeny na jedno 'souborné' středisko za účelem snadnější kontroly jejich vyčerpání 

do poloviny roku 2021. // Současně byl připraven rozpis středisek (včetně zřízení 

nových) pro aktivity IP 2021 – ta budou následně využita i v realizace Programu na 

podporu strategického řízení VŠ v letech 2022–2025. 

2. OP VVV Jinonice: Probíhají jednání se zhotovitelem o změnových listech, pokračují 

stavební práce. Vlastníci SVJ U Kříže 609 byli vyzváni k podpisu smlouvu o smlouvě 

budoucí o služebnosti cesty a stezky v návaznosti na podpis memoranda o porozumění 

mezi fakultou a SVJ. 

 

 

Ing. Ondřej Blažek – tajemník fakulty 

1. Od 1. 3. 2021 dojde k personálnímu posílení právního referátu SDKT.  

 

PhDr. Václav Moravec, Ph.D., Ph.D. – předseda AS FSV UK 

1. Předseda AS FSV UK informoval kolegium děkanky, že se 28. ledna 2021 od 14:30 

hodin uskuteční zasedání Ekonomické komise AS FSV UK, která byla svolána za 

účelem projednání smluv týkajících se rekonstrukce a dostavby areálu Jinonice. 

Svoláno bylo i zasedání Legislativní komise AS FSV UK.  

2. Dne 20. ledna 2020 se od 13:00 hodin uskuteční zasedání Sociální komise AS FSV UK, 

jež by mělo naplnit lednové usnesení AS FSV UK týkající se vzniku ombudsmana pro 

studentky a studenty FSV UK. Počítá s tím, že komplexní materiál (včetně variant 

možných řešení), který bude hledat shodu s vedením FSV UK, bude předán novému 

vedení senátu.   

3. Na závěr předseda AS FSV UK poděkoval kolegiu děkanky za spolupráci v uplynulých 

dvou letech, během nichž se senát snažil co nejlépe plnit svou kontrolní funkci ve 

prospěch akademické obce. Věří, že budou naplněna usnesení současného AS FSV UK, 

která se týkají administrace vědeckých projektů a elektronizace. Svou agendu v těchto 

záležitostech předá nové předsedkyni či novému předsedovi senátu, který vzejde z 

únorových voleb AS FSV UK. Děkanka předsedovi senátu poděkovala za dosavadní 



spolupráci i velmi kvalitní vedení AS FSV UK v uplynulém období, které bylo pro 

fakultu náročné. 

4. Děkanka informovala, že Jednací řád VR FSV UK byl předložen Legislativní komisi 

AS UK, ve spolupráci s dr. Kukačkou doplnila připomínky komise.         

 

Zapsala: Klára Novosadová 

Vidi: Alice N. Tejkalová 

 

 

 

 


