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Zápis č. 2 
z jednání kolegia děkanky ze dne. 21. 1. 2019 

  
Přítomni: P. Bednařík, T. Gec, T. Karásek, Z. Kasáková, M. Krausz Hladká, L. Krištoufek, J. Kučera, J. 
Remr, A. N. Tejkalová, J. A. Víšek 
Omluveni:  D. Emler, N. Švarcová 
 
Sdělení děkanky: 
1. Představila vedoucí OZS Mgr. Rudinskou.  
2. Informovala o setkání s koordinátorkou Studentských akcí Barborou Buřičovou a plánovaných 

akcí (akce spojené se 17. listopadem v budově Hollar - kolegium souhlasí, dále sportovní Den 
FSV UK a pro příští rok jarní aktivita společného dne otevřených dveří s večerním eventem). 

3. Agenda PR: 
 Ve středu 23. 1. 2019 se v historických prostorách Národního domu na Vinohradech 

uskuteční Reprezentační ples FSV UK 2019. Poděkování organizačnímu výboru.  
 Účast FSV UK na veletrhu Gaudeamus Praha ve dnech od  22. - 24. 1. 2019 a 29. 1. 2019 na 

veletrhu Master and More, Graz.   
 Časopis TÝDEN opět připravuje žebříček vysokých škol, podklady za FSV UK odeslány. 
 Probíhá distribuce zbývajících brožur s nabídkou U3V do seniorských center, pro zápisy na 

LS. 
 Jednání se zástupcem Kampusu Hybernská  ohledně možné spolupráce, aktuálně je 

připravována soutěž studentských kapel UK, 2019. FSV UK se organizačně zapojí. 
 Dne 26. 4. 2019 se uskuteční další konference TEDxCharlesUniversity, kterou dvakrát 

organizovala FSV UK, letos ji organizují studentky z 2. LF.  
4. Informace k dislokaci Voršilské - v pondělí 14. 1. 2019 proběhla schůzka děkanky, inženýra 

Kindermanna, prof. Veselého a doktorky Klejnové - dojednáno finální rozdělení prostor, 
děkanka rozhodla též o přidělení kanceláří vědeckým týmům institutů (kromě IES), co se týče 
provozu - FSV bude platit centrálně provozní náklady, všechny pracoviště budou standardně 
odvádět provozní i správní režii z grantů a dalších projektů. 

 
Sdělení členů kolegia děkanky: 
prof. PhDr. Jaroslav Kučera, CSc. - proděkan pro vědu a výzkum, statutární zástupce děkanky 
1. Informace k procesu přípravy hodnocení vědy.  
2. Předložil novelu opatření děkanky Zásady udělování finančního bonusu za získání grantových 

prostředků na výzkumnou činnost. 
3. Mezinárodní rada FSV UK - ve spolupráci s instituty FSV UK připraveny návrhy k personálnímu 

obsazení rady.   
4. Nominace FSV UK na Donatio Universitatis Carolinae - kolegium souhlasí s návrhem nominovat 

prof. Ing. Evžena Kočendu, M.A., Ph.D., DSc. a děkuje IES za kvalitně připravený podklad. Návrh 
předloží prof. Rovná. 

5. Strategie internacionalizace UK na léta 2018-2021 a její implementace na FSV UK; zástupce FSV 
UK v implementačním týmu Strategie.  
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JUDr. PhDr. Tomáš Karásek, Ph.D. - proděkan pro rozvoj 
1. Projekt rekonstrukce a dostavby jinonického areálu: Naceněna rekonstrukce menzy v 

prostorech U Kříže 611/1 - odhad 11,5 milionu korun; připraveny dopisy SVJ 609/6 a 611/1 s 
návrhem jednání (prodiskutování dopadů stavebních prací v areálu - garáže, výdejna).  

2. Projekt 044 OP VVV (PRSP): Předložen upravený plán čerpání a realizace VZ (nákupy pro RTL, 
IT, software/databáze pro potřeby institutů FSV UK). 

3. IT oddělení: Připraven harmonogram realizace aktuálních projektů: weby fakulty a institutů 
FSV UK (dokončení potřebných úprav - profily, zobrazování publikací, třídění podle kateder, 
zobrazování doktorandů), platební brány (OZS > letní školy), náhrada za aplikaci Střediska. 
Poděkování Mgr. Horníčkové, která vyřešila výpadek Středisek  GAČR a GAUK - přehled čerpání.   

4. Institucionální plán 2016-2018: probíhá kontrola čerpání, následně příprava souhrnné 
závěrečné zprávy.  

5. Jednání s řediteli IMS, IPS a ISS k provoznímu řádu Jinonic (16. 1. 2019): využívání místností v 
Jinonicích, provozní doba areálu, úklid, parkování (parkování bude projednáno s paní 
Munžilovou, případně s panem Balíkem).  

 
doc. PhDr. Ladislav Krištoufek, Ph.D. - proděkan pro studijní záležitosti 
1. Tento týden (23. 1.) proběhne schůzka ohledně fungování nav. Mgr. studijního programu 

CERGE-EI ve složení: prorektorka Králíčková, doc. Kejak, ředitel Slobodyan a proděkan 
Krištoufek. 

2. Tento týden (22. 1.) proběhne schůzka se zástupci Cermatu ohledně možného užití výsledků 
státních maturit v přijímacím řízení FSV UK. 

3. Společnost SCIO nabízí i možnost zahrnutí testů konaných na Slovensku do našeho přijímacího 
řízení - vedení tuto možnost projednalo a nemá zájem. 

4. Dnes začíná elektronické hodnocení kurzů. 
 
PhDr. Petr Bednařík, Ph.D. - proděkan pro koncepci a kvalitu studia 
1. Rada pro vnitřní hodnocení projednala na svém zasedání 15. 1. 2019 návrh navazujícího 

magisterského studijního programu Erasmus Mundus “Journalism, Media and Globalisation” a 
udělila programu akreditaci na období 5 let.  

2. Společně s proděkankou Heczkovou z FF UK probíhá příprava smlouvy FF - FSV o realizaci 
doktorského studijního programu Politologie dle nové akreditace. Smlouva bude vycházet ze 
zkušeností FF UK při realizaci doktorského studia Sociální práce s FHS UK.  

3. Na FF UK proběhlo 17. 1. 2019 společné jednání proděkanů a správců SIS čtyř fakult - FF, FSV, 
FHS, PedF. Předmětem jednání byla realizace studia integrovaných doktorských studijních 
programů, které bude mít FF UK s uvedenými fakultami. Do začátku akad. roku 2019/2020 je 
ale nutné vyřešit řadu administrativních záležitostí. Přítomní zástupci fakult si definovali hlavní 
problémy a dohodli se na dalším společném postupu.  

4. Studijní oddělení FSV UK připravuje elektronizaci státních zkoušek a obhajob disertačních prací 
doktorského studia. Vychází se z pokynu RUK o elektronizaci. První státnice a obhajoby s 
administrativním zajištěním prostřednictvím SIS proběhnou v květnu 2019.                    

 
PhDr. Zuzana Kasáková, Ph.D. - proděkanka pro zahraniční styky 
1. Tento čtvrtek proběhne schůzka se zástupci koordinátorů Erasmus na institutech FSV UK a 

pracovníky OZS.  
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2. V pátek 25. ledna 2019 proběhne představení nové vedoucí OZS na zahraničním oddělení RUK. 
3. Komunikace se zástupci institutů FSV UK ohledně rozšíření spolupráce se zahraničními 

univerzitami v rámci meziuniverzitních dohod. 
 
PhDr. Malvína Krausz Hladká, Ph.D. - členka kolegia děkanky pro mezinárodní a cizojazyčné 
studijní programy 
1. Informace ke stanoviskům institutů FSV UK ohledně podpory rozvoje DSP. 
2. Proběhla schůzka s předsedou Rady KaM Dr. Emlerem; dohodnutý další postup pro jednání s 

KaM ke standardům ubytování pro zahraniční studenty. Příprava konkrétních požadavků a 
stanoveno setkání s vedoucí p. Hurdovou. 

3. Schůzka s JUDr. Pavlovou ohledně rozdílných postupů rektorátu a fakulty v odvolacím procesu 
u studentů CJSP. 

4. Tento týden (25. 1.) proběhne schůzka na RUK s prorektorkou Králíčkovou (za FSV UK vedoucí 
OZS Mgr. Rudinská, p. Pelantová, MKH); FSV vznese podněty k problémům s reálným 
fungováním procesů. 

 
Mgr. Jiří Remr, Ph.D. - člen kolegia děkanky pro e-learning a nové vzdělávací platformy 
1. Dne 16. 1. 2019 proběhlo druhé kolo přednášky v rámci projektu OP VVV, 015 Jak přednášet pro 

mladé a neustále připojené?. Další požadavek na školení k systému Moodle. Děkanka, která se 
kurzu zúčastnila, přednášejícího Mgr. Fialu z FF UK velmi chválila a domnívá se, že podobné 
kurzy by rozhodně měli absolvovat vyučující, kteří mají podle výsledků hodnocení potíže s 
udržením kvality výuky. Bude dále řešit na RKD s řediteli institů. 

 
Mgr. Tomáš Gec - tajemník fakulty 
1. Novela opatření děkanky  k oběhu účetních dokladů (evidence faktur ve spisové službě, 

vymezení rolí u dynamického nákupního systému). 
2. Probíhá příprava metodického pokynu k OD k cestovním náhradám, děkanka znovu požádala 

členy kolegia, aby provozní záležitosti konzultovali s řediteli institutů FSV UK a s vedoucími 
center před projednáním na KD. Dále probíhá příprava aktualizace Organizačního řádu 
děkanátu - bude dořešen v únoru 2019. 

3. Informace z porady tajemníků fakult UK (rozpočet na rok 2019 ad.). 
4. Areál Jinonice - připraven návrh dohody s FF UK k podpisu. 
5. Návrh opatření děkanky Stanovení cen za pronájem místností na FSV UK v Opletalově ulici a v 

Rozhlasové a televizní laboratoři v Celetné ulici (komerční pronájmy budou nově zajišťovat 
pracoviště IES FSV UK a IKSŽ FSV UK).  

6. Nové dislokace. 
7. Předán plán práce knihovny na schůzce s vedoucím CVI Mgr. Pilzem a proděkanem Karáskem 

(je potřeba dořešit naplnění indikátoru počet Ph.D. studentů u projektu VaVpI).  
Různé: 

1. Návrhy FSV UK na cenu J. Hlávky za vědeckou literaturu (do 9. 2. 2018) -  publikace  Cesty z 
apokalypsy. Fyzické násilí v pádu a obnově střední Evropy 1914 - 1922 ,  doc.Ota Konrád a 
doc. Rudolf Kučera. Kolegium návrh schválilo. (JK) 

2. Osoby v krizovém managementu FSV UK (ANT). 
3. Trasa pěší turistiky na sportovní den, který se koná v úterý 14. 5. 2019. (ANT). 

Zapsala: Klára Novosadová 
Vidi:  Alice N. Tejkalová 


