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Zápis č. 19 
z jednání kolegia děkanky ze dne 8. 10. 2018 

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

  
Sdělení děkanky: 
1. Informace o přípravě jinonického projektu.  
 
Sdělení členů kolegia děkanky: 
prof. PhDr. Jaroslav Kučera, CSc. - proděkan pro vědu a výzkum, statutární zástupce děkanky 
1. Informace k hodnocení vědy - druhy výsledků, proběhla schůzka s prorektorem Konvalinkou.  
2. Komise pro etiku ve výzkumu - zaslány návrhy z institutů FSV UK, v listopadu bude svolána 

první schůzka.   
Předpisy UK / FSV v angličtině (další postup) - děkanka požádala tajemníka fakulty, aby požádal 
vedoucí oddělení o zaslání přehledu univerzitních a fakultních předpisů, které bude nutné 
přeložit do angličtiny.  

 
doc. PhDr. Ladislav Krištoufek, Ph.D. - proděkan pro studijní záležitosti 
1. Dne 5. 10. 2018 proběhla náhodná kontrola předmětů (zakončeny zkouškou, výuka v ZS 

2018/2019, alespoň jeden zapsaný student) v SIS, a to konkrétně zaměřená na podrobné 
informace ohledně hodnocení předmětů a možných kolizí s OD 17/2018. Z každého institutu 
FSV UK bylo náhodně vybráno pět bakalářských a pět nav. magisterských předmětů. Vzhledem 
k nedostatečným výsledkům bude připraven metodický pokyn, který vyspecifikuje, co má 
předmětová stránka v SIS obsahovat. 

 
PhDr. Petr Bednařík, Ph.D. - proděkan pro koncepci a kvalitu studia 
1. Probíhá příprava tzv. nápravných opatření u dvou schválených akreditací: International Master 

in Security Intelligence and Strategic Studies; International Economic and Political Studies.  
2. Z rektorátního oddělení akreditací bylo sděleno, že v nejbližší době by mělo zaslat pokyny, které 

budou řešit záležitosti dvojkolejnosti, kdy vzhledem k novele vysokoškolského zákona budou 
vedle sebe existovat do roku 2024 studijní programy a studijní obory, nyní tak na fakultě jsou 
současně garanti studijních programů a studijních oborů.     

3. Na zasedání AS FSV UK byla schválena akreditace Erasmus Mundus z IKSŽ FSV UK.          
 
PhDr. Zuzana Kasáková, Ph.D. - proděkanka pro zahraniční styky 
1.    Výsledky výběru zahraničních post-doků by měly být známy dnes. 
2. Ve čtvrtek 11. 10. 2018 proběhne zasedání fakultní rady k Fondu mobility. 
3. Ve čtvrtek 18. 10. 2018 proběhne zasedání univerzitního Česko-čínského centra.  
4.  V pondělí 22. 10. 2018 se uskuteční setkání se zástupci nadace SYLF na RUK.  
5. Kreditová mobilita - informace o aktuální situaci. 
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PhDr. Malvína Krausz Hladká, Ph.D. - členka kolegia děkanky pro mezinárodní a cizojazyčné 
studijní programy 
1. Jednání na RUK k neplatné vyhlášce 23/2017; ve spolupráci s JUDr. Pavlovou připravováno 

vydání metodického pokynu nahrazujícího vyhlášku. 
2. Informace k cizojazyčným programům, omluva za neodeslání kompletních informací z OZS 

přijatým studentům studijnímu programu MEF.  
3. Informovala o průběhu jednání na RUK k nostrifikacím double degree. 
4. Příprava nového bakalářského programu PPE  na IPS FSV UK - PR aktivity, apod. 
 

Mgr. Tomáš Gec - tajemník fakulty 
1. Návrh na zvýšení odvodů do Sociálního fondu na 1,6 % od 1. 1. 2019 - viz IEO RUK č. 27/2015 

verze 3 ze 4. 8. 2016 - odstavec I)  písm. A) bod 3. -  školkovné. 
2. Komerční pronájmy v Hollaru - vedení fakulty se usneslo, že prostory v budově Hollar nebudou 

komerčně pronajímány, z důvodu nedostatečné kapacity pro fakultní aktivity. 
3. Návrh OD k hospodářské  činnosti. 
4. Informoval o svém odchodu k 31. 12. 2018. 
 

  

  
Zapsala: Klára Novosadová 
Vidi:  Alice N. Tejkalová 

 


