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Zápis č. 21 
z jednání kolegia děkanky ze dne 5. 11. 2018 

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

  
Sdělení děkanky: 
1. Výběrové řízení na ředitele IMS FSV UK vyhrál doc. Tomáš Nigrin, příští týden proběhne 

výběrové řízení na tajemníka FSV UK. 
2. Vydáno opatření rektora ke svěření Jinonic do správy FSV UK - https://www.cuni.cz/UK-8794-

version1-or_2018_42.pdf .  
3. Pozvala vedení fakulty na oslavy 17. listopadu (účast na oslavách u Hlávkovy koleje).  
4. Vedení fakulty gratuluje všem 5 úspěšným žadatelům o projekty Éta TAČR.  

 
Sdělení členů kolegia děkanky: 
JUDr. PhDr. Tomáš Karásek, Ph.D. - proděkan pro rozvoj 
1. Projekt OP VVV, výzva 016 (Jinonice): Připraven návrh smlouvy o dílo na vyhotovení projektové 

dokumentace a provedení stavby “Rekonstrukce a přístavba Areálu UK Jinonice”, smlouva byla 
předána jako podklad pro jednání AS FSV UK, smlouvu kontroluje právnický odbor RUK. 
Proběhlo jednání (24. 10. 2018) s ředitelem odboru správy majetku MHMP o pronájmu 
pozemku. Velké poděkování projektovému oddělení, odboru výstavby RUK a dr. Pavlové za 
spolupráci na přípravě smlouvy.  

2. Projekt OP VVV, výzva 044 (PRSP): Výsledek předběžné kontroly k VZ na nábytek do studijních 
místností - indikováno možné krácení dotace, proto padlo rozhodnutí o zrušení VZ a jeho 
realizaci znovu. 

3. Kávovar do studentské místnosti - jednání (5. 11. 2018) s panem Balíkem a sl. Buřičovou. 
 

doc. PhDr. Ladislav Krištoufek, Ph.D. - proděkan pro studijní záležitosti 
1. Společně s tiskovým mluvčím Jakubem Římanem proběhla schůzka s redaktorem časopisu 

Týden ohledně žebříčku fakult. Byly podány návrhy na zlepšení metodiky. 
2. Kontaktovali jsme FF UK ohledně aplikace k elektronickým žádostem, kterou by bylo možné po 

úpravách převzít. V následujících dnech či týdnech dojde k první schůzce, kde se vyjasní 
použitelnost aplikace pro naše účely, zároveň také finanční podmínky užívání aplikace. 

3. Bylo změněno datum Sportovního dne UK ze 7. 5. 2019 na 14. 5. 2019. Bude třeba změnit v 
Harmonogramu akademického roku. 

4. Bylo nominováno 5 akademických pracovníků do nezávislé odborné komise NSZ Scio. 
5. Byli jsme kontaktováni společností CERMAT ohledně možného užití výsledků státní maturity 

jako kritéria pro přijímací zkoušky. Dojde ke schůzce a následné komunikaci možností 
institutům, potažmo garantům bakalářských studijních programů. 

 
PhDr. Petr Bednařík, Ph.D. - proděkan pro koncepci a kvalitu studia 
1. Rada pro vnitřní hodnocení schválila na svém zasedání 31. 10. akreditace doktorských 

studijních programů: Veřejná a sociální politika, Sociologie, Politologie, Ekonomie a  
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ekonometrie (CERGE). Z celé skupiny akreditací v rámci 1. akreditační vlny již tak zbývá jen 
doktorská akreditace Mediálních a komunikačních studií, kterou projednává Národní 
akreditační úřad.  

2. V pátek 2. listopadu zaslala fakulta rektorátu aktualizovaný výhled akreditací pro 2. a 3. 
akreditační vlnu. Aktualizace byla připravena na základě podkladů od ředitelů fakultních 
institutů. Fakultu čeká ještě předložení celkem 21 akreditací (2 ve druhé vlně a 19 ve třetí vlně). 
Jsou to 4 bakalářské, 16 magisterských a 1 doktorská akreditace. Podle rozdělení na instituty: 
IPS 4, IMS 2 (1 z nich společná s IKSŽ), IES 4, ISS 5, IKSŽ 6. Akreditace pro druhou vlnu musí 
fakulta předat na rektorát k projednání Radou pro vnitřní hodnocení nejpozději v dubnu 2019 a 
pro třetí vlnu v březnu 2020.                 
 

PhDr. Zuzana Kasáková, Ph.D. - proděkanka pro zahraniční styky 
1. Informovala o setkání se zástupci nadace SYLFF, které proběhlo v pondělí dopoledne, 22. října 

2018,  na RUK. 
2. Dokončena příprava opatření rektora ke zřízení univerzitního Herzl centra a opatření nabylo k 

1. listopadu 2018 účinnosti. Děkanka fakulty děkuje všem zúčastněným za množství odvedené 
práce. 

3. Výběrové řízení na vedoucí/ho OZS. Ústní pohovory se uskuteční v úterý 6. listopadu 2018 
odpoledne. 

4. Ve středu 7. listopadu 2018 proběhne výběrové řízení na studentské pobyty v rámci 
mezifakultních dohod a fakultní kolo na studentské pobyty v rámci meziuniverzitních dohod. 

5. V pátek 9. listopadu 2018 se uskuteční seminář ke Kreditové mobilitě. Obeslány jednotlivé 
instituty FSV UK ze strany RUK. Za OZS se schůzky zúčastní vedoucí OZS a pracovnice 
zodpovědná za kreditovou mobilitu. 

6. Strategická partnerství - proběhla schůzka na RUK na úrovni vedoucích ZO, představen manuál, 
který byl připomínkován. Jeho finální verze bude představena na semináři, který by měl 
proběhnout ještě do konce tohoto roku. 

7. S ÚVT se řeší otázka poplatku za nostrifikace, který byl navýšen a postupu při zajištění 
požadavku, aby nostrifikace byla součást přijímacího řízení. Pro letošní rok poplatek za 
nostrifikace budeme vybírat a pro další rok bude upraveno v opatření děkanky. 

8. Otázka ubytování hostujících zahraničních vědeckých pracovníků a cizojazyčných studentů, 
bude zprostředkováno kancléři UK. 

9. V pondělí 19. listopadu 2018 se na RUK uskuteční setkání s dr. Erikem Zimmermanem, členem 
správní rady Masaryk Distinguished Chair, což je společný program vlád České republiky a 
Izraele a jehož náplní je podporovat výzkumné pobyty českých akademiků, vědců a doktorandů 
na hostitelské izraelské instituci. Touto institucí, na níž Dr. Zimmerman zastává pozici 
obdobnou prorektorovi pro výzkum a internacionalizaci (Director of Research and Global 
Engagement), je Interdisciplinary Centre Herzliya. Za FSV se setkání zúčastní dr. Karásek a dr. 
Kubátová. 

10. Projekt 027: Připraveny vzory pro publicitu pro jednotlivé výstupy v rámci projektu 027, neboť 
 centrální vzory ze strany RUK nebudou. Řešeny aktuální problémy týkající se hostujících 
zahraničních pracovníků.  
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PhDr. Malvína Krausz Hladká, Ph.D. - členka kolegia děkanky pro mezinárodní a cizojazyčné 
studijní programy 
1. Setkání k cizojazyčným programům za účasti OZS a oddělení PR, řešení rozdílu počtu lidí, kteří 

se hlásí a kteří skutečně nastoupí.  
2. Informovala o jednání s doc. Uherkem a dr. Numeratem k cizojazyčným programům.  

 
Mgr. Jiří Remr, Ph.D. - člen kolegia děkanky pro e-learning a nové vzdělávací platformy 
1. Informoval o setkání k zapojení nových platforem výuky a organizaci školení na využití 

clickerů ve výuce. 
   
Mgr. Tomáš Gec - tajemník fakulty 
1. Převzetí Jinonic do správy FSV UK vydáním opatření rektora, od 1. 1. 2019 zaniká stávající 

Areálová rada.   
2. Připomněl čerpání peněz na stravenkových kartách a termín odevzdání odměn.  

 
PhDr. David Emler, Ph.D. - předseda AS FSV UK 
1. Zítra zasedá AS FSV UK, rozpočtová pravidla budou předložena po úpravě připomínek  RKD, 

během cca týdne bude zasláno Ekonomické komise FSV UK.    
 
 
Zapsala: Klára Novosadová 
Vidi: Alice N. Tejkalová   

 


