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Zápis č. 14 

z jednání kolegia děkanky ze dne 11. 6. 2018 
  

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

  
Sdělení děkanky: 

1. Agenda PR: 
 5. 9. 2018 se koná další ročník Festivalu vědy, byly osloveny součásti ohledně zájmu o účast 

(forma prezentace - praktické ukázky) - za FSV se zúčastní IKSŽ: Mobilní TV studio: Ve stánku 
FSV UK si zájemci budou moci vyzkoušet práci moderátora zpráv. Před kamerou si zkusí práci 
se čtecím zařízením a uvedení krátké reportáže. Děkanka vyzvala členy kolegia ještě k větší 
propagaci na institutech, aby nebyl zastoupen pouze jediný. 

 Ve středu 13. 6. 2018 se koná schůzka PR a OZS k plánu účasti FSV UK na zahraničních 
veletrzích. 

 Proběhlo jednání komise pro rozvoj AS FSV UK, kde bylo mj. projednáváno možné konání 
fakultního plesu. V návaznosti na diskusi již studenti z projektu "Studentské akce FSV" ve 
spolupráci s PR sestavují plesový výbor. Ples by se měl konat v lednu 2019. 

2. Poděkovala vedení za přípravu všech podkladů na červnové zasedání AS FSV UK.  
 

Sdělení členů kolegia děkanky: 
prof. PhDr. Jaroslav Kučera, CSc. - proděkan pro vědu a výzkum, statutární zástupce děkanky 
(v zastoupení ANT) 
1.    Projednání návrhů projektů nad 7 mil. Kč v souladu s opatřením děkana 39/2017 

(https://fsv.cuni.cz/opatreni-dekana-392017) - v případě grantů s celkovým rozpočtem nad 7 
mil. Kč a zahraničních projektů koordinovaných FSV UK, projednává příslušnou grantovou 
přihlášku kolegium děkana, které zhodnotí přínosy a rizika projektu a doporučí děkanovi podání 
či nepodání příslušného projektu.  
Projednány: projekt doc. Klimovského (formulář a anotace projektu), projekt dr. Kubátové 
 (kompletní), projekt IES - pouze formulář, stručný popis nebyl požadován, jedná se o zapojení 
týmu IES v rámci navrhovatelského pracoviště, kterým je za univerzitu COŽP, projekt IPS do 
soutěže GAČR EXPRO - hlavní řešitel doc. Aslan - podklady jsou dodány dle domluvy, projekt dr. 
Václava Moravce. 
Děkanka uvedla, že v případě, kdy se například kvůli RKR nebo RKD nekoná v daném týdnu KD, 
je možné projednat projekty per rollam, nikoliv přímo na zasedání, aby nedocházelo ke 
zbytečně krátkým termínům. Zároveň uvedla, že z IPS se na ní kvůli jednomu z projektů 
obraceli opakovaně kolegové e-mailem a vše vždy vyřídila obratem. Nevidí tedy v rychlosti 
komunikace jakýkoliv problém, je to jen otázka vůle a ochoty komunikovat na obou stranách. 
Všichni členové kolegia pracují průběžně. 

 
JUDr. PhDr. Tomáš Karásek, Ph.D. - proděkan pro rozvoj 
1.    OP VVV Jinonice (výzva 016): Dne 1. 6. 2018 proběhlo první jednání s řediteli institutů FSV UK a 

vedoucích fakultních center - potvrzeny požadavky, které zatím nejsou zapracovány v 
projektové dokumentaci (studentský klub, akademický klub, umístění kopírek). Shoda na  

https://fsv.cuni.cz/opatreni-dekana-392017
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přípravě podkladů pro dvě alternativy budoucího využití areálu: varianta “3 + výzkumná 
centra” (tři instituty, dodatečný prostor pro výzkumné skupiny) a varianta “4+” (čtyři instituty, 
IES částečně přenese výuku). V obou variantách se počítá s umístěním 'výukové RTL'.  
V pondělí 4. 6. 2018 zasedla poradní skupina děkanky, diskutovala o variantách výběru 
generálního dodavatele stavby. Shoda na tom, že časově přichází v úvahu jen způsob, kdy GD 
sám zpracovává prováděcí dokumentaci. Na následném jednání projektového týmu (5. 6. 2018) 
zadány základní parametry procesu vytvoření stavebních standardů jako podkladu pro 
vyhlášení zakázky na výběr GD. 

2.  OP VVV zkvalitnění výuky (výzva 015): Instituty FSV UK osloveny s nabídkou uplatnění svých 
výdajů v klíčových aktivitách 3 (e-learning) a 6 (internacionalizace). 

3.  OP VVV mobilita (výzva 027): Na všech pěti institutech FSV UK se dokončuje výběr seniorních 
zahraničních výzkumníků, nyní probíhá poslední výběrové řízení, na ostatních institutech 
procedura uzavírání pracovních smluv (v režimu VP). 

4.  OP VVV PRSP (výzva 044): Realizovány veřejné zakázky - v úterý 12. 6. 2018 otevírání obálek u 
klíčové zakázky na dodávku nábytku do výukových místností. 

5.  Institucionální plán fakulty: Fakulta byla informována o tom, že následující období pro realizaci 
IP bude dvouleté, tj. 2019-2020. Zaslány podklady (v kategorii projektů na inovaci kurzů) pro 
vymezení budoucího fakultního podílu. 

6.  Upgrade studentské místnosti v Jinonicích: Se zástupci studentů/studentských spolků 
domluveno, že nevznikne plnohodnotná kavárna. Místnost bude vybavena kávovary, dřezem 
apod., což umožní přístup k (doufejme) kvalitní kávě v samoobslužném režimu. Kolegium 
diskutovalo o možnostech provozu místnosti, padlo několik možných návrhů, přesné fungování 
a zajištění místnosti domluví proděkan Karásek přímo se zástupci studentských spolků po 
konzultaci možného zabezpečení s panem Balíkem. 

 
doc. PhDr. Ladislav Krištoufek, Ph.D. - proděkan pro studijní záležitosti 

1. AS FSV UK schválil Podmínky přijímacího řízení pro příští rok. 
2. Zítra (12. 6. 2018) proběhne slavnostní předání cen Scio pro nejlepší účastníky NSZ (mezi 

nejlepšími je pět studentů/studentek, kteří mají FSV jako prioritu). Budeme dále propagovat. 
3. Probíhá Hodnocení výuky v nezměněné formě. Během letního období připraví proděkan 

Krištoufek návrhy možných úprav hodnocení. 
 

PhDr. Petr Bednařík, Ph.D. - proděkan pro koncepci a kvalitu studia 
1.  Na rektorát byly odevzdány ke kontrole akreditace doktorských studijních programů Veřejná a 

sociální politika, Ekonomie a ekonometrie. V rámci těchto akreditačních spisů také byly 
podepsány dohody o spolupráci FSV UK - Sociologický ústav AV ČR, FSV - CERGE - 
Národohospodářský ústav AV ČR.  

2. Pokračuje úprava akreditačních spisů Bc. a Mgr. studijních programů dle pokynů rektorátního 
oddělení pro kvalitu vzdělávací činnosti a akreditací.  

3.  Rada pro vnitřní hodnocení UK na svém zasedání 6. června 2018 projednávala dva akreditační 
spisy FSV UK: Mgr. studijní program International Master in Security, Intelligence and Strategic 
Studies; doktorský studijní program Mezinárodní vztahy. Oba je schválila na maximální dobu 10 
let.             
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PhDr. Zuzana Kasáková, Ph.D. - proděkanka pro zahraniční styky 
1. Na RUK byly ve stanoveném termínu (pátek 8. 6. 2018) zaslány návrhy témat pro zahraniční 

post-doktorandy. 
2. Probíhá výběrové řízení na pozici referenta na OZS. Pohovory vedeny v minulém týdnu, další 

jsou plánovány na úterý 12. 6. 2018. 
3. Ve středu 30. 5. 2018 proběhlo setkání k cizojazyčným programům na RUK. Informace o 

činnosti RUK v tomto směru. Rozeslán dotazník na zahraniční oddělení ohledně spolupráce 
zaměstnanců se zahraničními studenty a akademickými pracovníky. Rozeslán na instituty FSV 
UK a zaměstnancům děkanátu, kterých se tato záležitost týká. 

4. O stipendium SYLFF se ucházela pouze jedna uchazečka - studentka doktorského studia na FSV 
UK. Stipendium bylo studentce  nadací 8. června 2018 přiznáno. 

5. Došlo ke zpoždění vyhlášení výsledků výzvy 2018 v rámci kreditové mobility. Jednotlivá 
pracoviště FSV UK, jejichž návrhy byly do výzvy zahrnuty, byla o této situaci informována. 

6. Na instituty FSV UK rozeslán dotazník RUK ohledně fungování a využívání strategických 
partnerství, která má Univerzita Karlova uzavřena se zahraničními univerzitami. 

7. V úterý 19. 6. 2018 v 15:00 proběhne schůzka proděkanů pro zahraniční styky s panem 
prorektorem Škrhou. 

8. Proběhlo výběrové řízení v rámci Development Scholarships pro studenty cizojazyčných 
programů. 

 
PhDr. Natálie Švarcová, Ph.D. - proděkanka pro doktorské studium a další formy vzdělávání 
1. Předsedům oborových rad rozeslán dopis s novinkami doktorského studia a se žádostí o 

vytvoření systému hodnocení k vyplácení odměn.  
2. Informovala o návrhu zkvalitnění doktorského studia cílovou finanční odměnou při ukončení 

studia ve standardní době. 
3. HR Award - v rámci kurzu pedagogických dovedností pro doktorandy - návrh zahájení 

spolupráce FSV s Pedagogickou fakultou UK, peer to peer mentoring, kolegium s návrhem paní 
proděkanky souhlasí. 

 
PhDr. Malvína Krausz Hladká, Ph.D. - členka kolegia děkanky pro mezinárodní a cizojazyčné 
studijní programy 
1. Projekty Study in the Czech Republic a Study in Prague nabízejí PR materiály k dalšímu využití. 
2. Dále bude Orientační den pro naše studenty 21. 9. 2018 a z výše zmíněných projektů se nabízí 

možnost přednášky pro studenty v angličtině Welcome to the Czech Republic. 
3. Zahraniční studenti mohou navštěvovat psychologickou poradnu pro studenty v angličtině v 

IPSC, existuje i anglická verze seminářů Jak zvládat stres.  
4. Nabídka z RUK k  překladům dokumentů. FSV využije pro některé vnitřní předpisy. 
5. Nabídka z RUK pro naše studenty, aby působili jako ambasadoři pro zahraniční studenty.  

 
Mgr. Jiří Remr, Ph.D. - člen kolegia děkanky pro e-learning a nové vzdělávací platformy 
1. Shromažďuje podklady pro realizaci e-learningu.  
2. Příští týden proběhne setkání koordinátorů e-learningu na fakultách.  
   
Mgr. Tomáš Gec - tajemník fakulty 
1. Předložil návrh opatření děkanky  ke stanovení režií a ke stanovení režií z grantů, budou 

platná od 1. 1. 2019. 
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2. Návrh na doplnění této povinnosti do OD (např. č. 6/2017 vznik a zánik uživatelských přístupů 
do inf. systému FSV na FSV UK). 

3. Schvalovací kolečko u OD - všechna opatření děkanky procházejí schvalovacím kolečkem věcně 
příslušného proděkana nebo člena kolegia děkanky a fakultní právničky, než jsou předložena 
děkance, případně tam, kde se vyjadřuje senát, tak senátorům.  

4. Překlad vnitřních předpisů FSV UK - překlad Statutu bude poptán na studijním odboru, věcně 
příslušní proděkani zkontrolují opatření děkanky a seznam opatření k překladu přepošlou Kláře 
Novosadové.  

 
  

RŮZNÉ 
1. Děkanka požádala o účast proděkanů na výběrových řízení na odděleních, ať už formou přímé 

účasti, nebo prostudováním životopisů. 6. 6. 2018 proběhlo výběrové řízení na ředitele IKSŽ 
FSV UK, zvítězil emeritní děkan Končelík poměrem hlasů komise 5:0. 

2. Předseda AS FSV UK informoval o návrhu zkvalitnění podpory projektů a grantů s 
mezinárodním přesahem - děkanka informovala, že již proběhla na základě těchto podnětů 
velká společná schůzka relevantních oddělení děkanátu pod vedením prof. Kučery, v prvním 
kroku požádal pan proděkan ředitele institutů o ustavení kontaktních osob pro vědeckou 
činnost (tajemník pro vědu/zástupce ředitele atd.). Pracovní skupina dále řeší administrativní 
opatření. 

 
  

  
Zapsala: Klára Novosadová 
Vidi: Alice N. Tejkalová 


