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Zápis č. 13 
z jednání kolegia děkanky ze dne 28. 5. 2018 

  
Přítomni: P. Bednařík, T. Gec, Z. Kasáková, M. Krausz Hladká, L. Krištoufek, J. Remr, N. Švarcová, A. 
N. Tejkalová, J. A. Víšek 
Omluveni: D. Emler, J. Kučera, T. Karásek 

  
Sdělení děkanky: 
1. Kolegium děkanky projednalo finální verzi Výroční zprávy FSV UK za rok 2017 - dojde ke 

sjednocení odkazu na konference a přidání na odkazu na publikace. 
2. Kolegium děkanky projednalo finální verzi Plánu realizace strategického záměru FSV UK pro rok 

2018. 
3. Informace o jednáních pracovní skupiny děkanky k jinonickému projektu. 
4. Informace o harmonogramu jednání a přípravy podkladů se zástupci institutů a studentských 

spolků k jinonickému projektu. 
5. Panem rektorem bylo podepsáno Memorandum of Understanding k založení Herzlova centra 

izraelských studií, děkanka děkuje všem kolegyním a kolegům z fakulty, kteří se na práci na něm 
a definici praktických aspektů fungování podíleli, stejně jako vedení univerzity za podporu a 
rychlou práci na přípravě, která měla velmi omezený čas na splnění.  

 

Sdělení členů kolegia děkanky: 
doc. PhDr. Ladislav Krištoufek, Ph.D. - proděkan pro studijní záležitosti 
1. Cena Arnošta z Pardubic - jedna nominace (z IPS dr. Martin Riegl), bude připravena a odeslána 

na RUK. 
2. Podmínky přijímacího řízení - dostali jsme komentáře z RUK, budou zapracovány a podány na 

červnový AS FSV UK.    
 
PhDr. Petr Bednařík, Ph.D. - proděkan pro koncepci a kvalitu studia 
1. Pokračují úpravy akreditačních spisů studijních programů podle pokynů rektorátu.  
2. Proběhla jednání s rektorátním odborem kvality vzdělávací činnosti a akreditací, která se týkala 

studijních programů Bc. Politologie a mezinárodní vztahy, Mgr. Politologie, Mgr. IEPS. Na 
základě jednání došlo k rozhodnutí o úpravě formy studia u Mgr. Mediálních studií.                

 
PhDr. Zuzana Kasáková, Ph.D. - proděkanka pro zahraniční styky 
1. Informovala o průběhu Sněmu Rady VŠ, který se uskutečnil 17. května 2018.  
2. Informovala o Dnech UK v Itálii, které proběhly ve dnech 20. - 25. května 2018. 
3. Dne 30. května 2018  proběhne setkání k cizojazyčným programům na RUK. 
4. Dne 30. května 2018 proběhne zasedání výběrové komise SYLF v Malé aule RUK.  
5. Proběhne výběrové řízení na tzv. development scholarship pro studenty v cizojazyčných 

programech.  
6. V pondělí 28. 5. 2018 schůzka s prorektorkou pro zahraniční vztahy z Univerzity Pardubice. 
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PhDr. Natálie Švarcová, Ph.D. - proděkanka pro doktorské studium a další formy vzdělávání 
1. Projekt HR Award - podílí se na přípravě předpisů, bude předmětem dalšího jednání.  Projekt je 

řešen v rámci OP VVV “Zkvalitnění strategického řízení na Univerzitě Karlově v oblasti lidských 
zdrojů ve vědě a výzkumu”. 

2. Bude připraveno opatření děkanky o CDS.  
 
PhDr. Malvína Krausz Hladká, Ph.D. - členka kolegia děkanky pro mezinárodní a cizojazyčné 
studijní programy 
1. Informovala o vydání opatření rektora k nostrifikacím č. 15/2018.  
2. Informace ke grantu MŠMT v rámci projektu Development scholarships. 
 
Mgr. Jiří Remr, Ph.D. - člen kolegia děkanky pro e-learning a nové vzdělávací platformy 
1. Jmenován členem pracovní skupiny pro e-learning. 
2. Příprava nové formy výuky úvodních kurzů od příštího akademického roku.  
 
prof. RNDr. Jan Ámos Víšek, CSc. - člen kolegia děkanky pro přípravu strategických a 
koncepčních dokumentů 
1. Grantová rada vybrala doc. PhDr. Julii Chytilovou, Ph.D. jako zpravodajku ekonomické skupiny.  
 
Mgr. Tomáš Gec - tajemník fakulty 
1. Předložil materiál pro AS FSV UK “Návrh usnesení a důvodová zpráva k nájemní smlouvě mezi 

Hl. m. Praha a FSV UK  o pronájmu nebytových prostor na Malém náměstí”.   
2. Materiál na jednání AS FSV UK  “Návrh usnesení a důvodová zpráva k výroční zprávě o 

hospodaření fakulty za rok 2017”, jednotnou vizuální stránku připraví oddělení PR.  
  

 
RŮZNÉ 
1. Projednán plán zástupů děkanky v době letních prázdnin. 
2. Informace o stavu implementace nařízení GDPR. 
 

Zapsala: Klára Novosadová 
Vidi: Alice N. Tejkalová 

 

 


