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Zápis č. 17 
z jednání kolegia děkanky ze dne 5. 9. 2018 

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

  
Sdělení děkanky: 
1. Projednán návrh znění opatření děkanky Pravidla prezentace zaměstnanců FSV UK v médiích, 

které bylo doplněno podle opatření rektora 21/2018 Základní principy personální politiky.   
 
Sdělení členů kolegia děkanky: 
prof. PhDr. Jaroslav Kučera, CSc. - proděkan pro vědu a výzkum, statutární zástupce děkanky 
1. Příprava organizace vnitřního hodnocení tvůrčí činnosti na UK v rámci FSV -  odpovědnost za 

zajištění jednotlivých kroků vnitřního hodnocení tvůrčí činnosti na UK v rámci FSV. 
2. Informoval o stavu a dalším postupu vnitřního hodnocení tvůrčí činnosti na UK - jednáno o 

problému relevantních / obvyklých druhů výsledků. 
3. Návrh předpisu Statut Mezinárodní rady FSV -  vedení fakulty se domluvilo na 5-ti letém 

funkčním období, výběr členů proběhne předvýběrem na úrovni vedení fakulty, a poté bude 
předáno k projednání na zasedání VR FSV UK, finanční náročnost - kalkulaci připraví oddělení 
vědy ve spolupráci s odborem vědy RUK. 

4. Vydáno opatření rektora 24/2018 Evidence tvůrčí činnosti na UK - informace k čl. 3 
(odpovědnost autora vložit výsledek do OBD - bude předmětem jednání RKD), čl. 4, 5 a 11 
(bude rozeslán pokyn proděkana s informací o odpovědnosti autora), dále jednáno o 
 implementaci na FSV UK. 

5. Podpora publikační a ediční činnosti na FSV UK - nastavení základních parametrů.  
6. Výsledky hodnocení 2018 - informace o nesplněných projektech GAUK. Vedení fakulty požaduje 

po ředitelích zajištění takových podmínek pro řešitele GAUK na jejich pracovištích, aby k 
podobným situacím docházelo v co nejmenší míře. 

 
JUDr. PhDr. Tomáš Karásek, Ph.D. - proděkan pro rozvoj 
1. OP VVV, výzva 015 (univerzitní 'měkký' projekt): Vybrány aktivity institutů, které budou 

podpořeny z nepřímých výdajů (IES, IMS, IPS). Je zapotřebí realizovat urychleně školení 
zaměstnanců v oblasti e-learningu - děkanka požádala proděkana Karáska, aby oslovil dr. 
Remra i s přejmutím části úvazku pro organizaci projektu.  

2. OP VVV, výzva 016 (jinonický projekt): Proběhla úprava právního zabezpečení výběrových 
řízení v rámci projektu (bude využita advokátní kancelář vysoutěžená univerzitou), vypsána 
zakázka na zpracovatele technických standardů, které tvoří klíčový podklad pro výběr 
generálního dodavatele stavby. Sumarizovány změny, které byly ve stavebním projektu 
provedeny oproti stavu v dokumentaci pro stavební povolení. 

3. OP VVV, výzva 027: Během září zahajují fungování na institutech seniorní výzkumníci 
vysoutěžení na dobu 6 měsíců - děkanka sdělila, že tiskový mluvčí fakulty bude požádán o 
vytvoření jejich medailonků, se kterými budou obeslána média s návrhem možností rozhovorů 
či odborných komentářů od těchto expertů. Mobilitní výzvu nově převezme proděkanka pro 
zahraniční styky dr. Kasáková, neboť agenda kolem jinonického projektu je čím dál rozsáhlejší. 
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4. OP VVV, výzva 044 (PRSP): Realizována většina veřejných řízení a přímých objednávek, zbývají 
2 výběrová řízení a 5 přímých nákupů. Ve VZ na nábytek do studijních místností bylo 
rozhodnuto o barevném řešení, zejména u pracovních židlí (551 kusů).  

5. IP 2019-2020: Řešitelům projektů předložena k finalizaci a případným úpravám (zejména u 
aktivity č. 1 - internacionalizace na úrovni institutů) část A (aktivity k prioritám DZ) - termín do 
5. 9. 2018, odevzdání na RUK do 10. 9. 2018. Současně byly instituty vyzvány k předložení 
projektů do části B - inovace kurzů (prioritní zaměření na krátkodobé pobyty zahraničních 
přednášejících a na inovace v oblasti elektronizace výuky, spolu s výzvou rozeslán vzorový 
formulář přihlášky); termín do 20. 9. 2018, odevzdání na RUK do 30. 9. 2018.  V rámci přípravy 
byla provedena kontrola a harmonizace aktivit mezi IP 2019-2020 a projekty OP VVV (zejména 
výzva 015), potvrzeno vedoucí odboru projektové podpory RUK. Stanovena hodnotící komise 
projektů ve složení: dr. Remr a proděkan Krištoufek, proděkan Karásek.  

 
doc. PhDr. Ladislav Krištoufek, Ph.D. - proděkan pro studijní záležitosti (v zastoupení ANT) 
1. Probíhá úprava znění OD k CŽV (jde o opravu OD vydaného v tomto roce, které odkazovalo na 

již zrušené OD, logika OD zůstává stejná). 
2. Proces odvolání proti výsledkům přijímacích zkoušek proběhl bez zásadních problémů, 

obdrželi jsme podněty z RUK pro zlepšení, primárně svědomitější práce komisí při ústní části 
přijímacích zkoušek (strukturovanější a lépe dokumentovaná) a pečlivější práce se vzory z RUK. 

3. Po dodatečných připomínkách z RUK dále dochází k úpravám podmínek přijímacího řízení pro 
následující akademický rok. Upravené dokumenty budou postoupeny dále na RUK ke kontrole, 
následně ke schválení předsednictvu AS FSV UK s dodatečnou prezentací změn na říjnovém AS 
FSV UK. 

4. Hodnocení studia za ZS 2018/2019 již bude ve změněné formě, zásadní změny, na kterých se 
pracuje a během ZS 2018/2019 se dále bude pracovat (primárně na technické implementaci), 
budou dvě: 

a) revize otázek pro studenty a snížení jejich počtu 
b) možnost přidat vyjádření vyučujícího ke komentářům. 

 
PhDr. Petr Bednařík, Ph.D. - proděkan pro koncepci a kvalitu studia 
1. Na rektorát UK byl v srpnu 2018 poslán upravený spis doktorského studijního programu 

Politologie. Jednalo se pouze o několik formálních náležitostí.  
2. Rada pro vnitřní hodnocení na svém zasedání 28. srpna 2018 schválila bakalářské akreditace 

Česko-německá studia, Politologie a mezinárodní vztahy, Politologie a veřejná politika, 
Teritoriální studia, Politics, Philosophy and Economics a magisterské akreditace  Německá a 
středoevropská studia, European Politics and Society: Václav Havel Joint Master Programme, 
Politologie, Mediální studia. K úpravě vrátila fakultě spisy Geopolitical Studies a Ekonomický 
výzkum (CERGE). Spisy budou nyní upraveny, aby je RVH mohla projednávat na příštím 
zasedání 21. září 2018.  

3. Doc. Láb z IKSŽ FSV UK nyní připravuje akreditační spis magisterského studijního programu 
Journalism, Media and Globalisation, jehož schválení by umožnilo stát se členem prestižního 
konsorcia mezinárodního programu Erasmus Mundus Joint Master Degree, jehož 
koordinátorem je Aarhus University.  Spis bude předložen na říjnová zasedání AS a VR FSV UK.    
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PhDr. Zuzana Kasáková, Ph.D. - proděkanka pro zahraniční styky 
1. Informace o personální situaci na OZS. 
2. Informace o průběhu letních škol organizovaných OZS.  
3. Proběhl dovýběr studentů na výjezdy v rámci mezifakultních dohod. 
4. V srpnu 2018 na RUK zaslány nominace na podporu obsazení pozic zahraničních post-doců. 
5. RUK zaslal výsledky screeningu aktivit strategických partnerství za naši fakultu. Celkem se v 

tuto chvíli realizuje 22 aktivit (11 IMS, 8 IES, 3 IPS), do budoucna se plánuje dalších  šest (2 IMS, 
4 IES).  

6. Ve středu 5. září 2018 proběhne schůzka zainteresovaných stran k ustavení nového Herzl 
centra. 

7. V sobotu 8. září 2018 dopoledne proběhne přijetí prezidenta Indie na RUK. FSV zastoupí 
proděkanka pro zahraniční styky. 

8. Bylo vyhlášeno podzimní kolo Fondu mobility. Termín pro odevzdávání žádostí na fakultě je 
stanoven na 8. října 2018.  

9. Informace o vědecké spolupráci 4EU.  
 
PhDr. Natálie Švarcová, Ph.D. - proděkanka pro doktorské studium a další formy vzdělávání 
1. Připraveno k vydání  opatření děkanky k CDS, platné od 1. 1. 2019.  
2. Informace k výzkumu u ERC grantu dr. Matějky - fakulta podporuje napojení různých odborníků 

v rámci mezioborové spolupráce.   
 
PhDr. Malvína Krausz Hladká, Ph.D. - členka kolegia děkanky pro mezinárodní a cizojazyčné 
studijní programy 
1. PR materiál pro zahraniční studenty a PR brožura v anglickém jazyce. 
2. Informace o nastavení nové agendy “nostrifikace” v rámci OZS. 
3. Double degree IMSISS - nostrifikace, je třeba vyřešit otázku možnosti sjednocení s požadavky 

zahraničních partnerů, konkrétně ad hoc termín pro odevzdání závěrečných prací+státních 
zkoušek. Děkanka požádala o zpracování materiálu k zjištění  perspektivy oborů studijních 
zahraničních programů, sjednocení komunikace a systému pro vznik nových programů.     

 
Mgr. Tomáš Gec - tajemník fakulty 
1. Informace k navýšení příspěvku na vzdělávací činnost FSV UK - bude předáno k 

projednání AS FSV UK.  
2. Přidělení dotace pro doktorské studenty ASP.  
3. Informace o přípravě revidovaných OD a potřebě revize vybraných OD. 
4. Podklady pro jednání Ekonomické komise AS FSV UK. 
5. Přehled personálních změn na děkanátě za 3. Q 2018. 
6. Shrnutí jednání s ředitelem SBZ k převzetí správy Jinonic. 
 
RŮZNÉ 
1.  Dne 23. 1. 2018 se bude konat Reprezentační ples FSV UK, výjezdní zasedání KD FSV UK 

(pravděpodobně 1. - 3. 3. 2019) - ANT. 
  

Zapsala: Klára Novosadová 
Vidi: Alice N. Tejkalová  

 


