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Zápis č. 5 
z jednání kolegia děkanky ze dne 19. 2. 2018 

 
Přítomni: P. Bednařík, D. Emler, T. Gec, T.  Karásek, Z. Kasáková, M. Krausz Hladká, L. Krištoufek, J. 
Kučera, J. Remr, A. Tejkalová, J. A. Víšek 
Omluveni: N. Švarcová 
 
Sdělení děkanky: 
1) Prorektorka Wildová naplánovala na 26. 2. od 9:00 schůzku k překryvům akreditací. U FSV UK 

se jedná o akreditace IPS UK, ISS UK a IMS. Překryvy jsou s FF UK a FHS UK, sociologové na FF 
UK dopředu deklarovali ochotu se dohodnout, politologové z FF naopak zájem o spolupráci 
nemají. Za FSV UK se schůzky zúčastní proděkan Bednařík. FSV UK mezifakultní spolupráci na 
studijních programech podporuje, zároveň základní požadavek při rozhodování o tom, kde 
bude program primárně ukotven, musí být kvalitní personální zabezpečení programů, kterým 
FSV rozhodně disponuje. 

2) Proběhlo úspěšné výběrové řízení na tiskového mluvčího FSV, vybraný kandidát by měl 
nastoupit 1. dubna. 

 
Sdělení členů kolegia děkanky: 
 
prof. PhDr. Jaroslav Kučera, CSc. - proděkan pro vědu a výzkum, statutární zástupce děkanky 
1) Financování Progresu na rok 2018: do 15. 3. nahlásit rozdělení na jednotlivé programy; návrh 

rozdělení musí schválit AS FSV UK - kolegium souhlasí s rozdělením podle RIV bodů, podle 
stávajícího klíče (s výhradou, že konečné číslo bude upraveno podle dopadu stažených 
publikací podle RIV). 

2) Schůzka proděkanů pro vědu 27. 2. 2018, 10,00. Náměty z FSV UK: neuznané publikace. 
3) Komise pro etiku ve výzkumu musí vzniknout na základě opatření rektora do června 2018, 

proděkan Kučera převzal v této věci iniciativu.   
4) Ediční činnost na FSV - schůzka k nastavení koncepční činnosti ediční komise se uskuteční v 

březnu. 
5) Probíhá příprava nové Vědecká rady FSV UK.  
6) Nominace na cenu B. Hrozného za tvůrčí počin - kolegium děkanky souhlasí s nominací A. 

Brisku z IMS. 
 
JUDr. PhDr. Tomáš Karásek, Ph.D. - proděkan pro rozvoj: 
1) OP VVV Jinonice (výzva 016): 

a. Probíhají kroky k získání vyjádření dotčených  orgánů pro certifikát autorizovaného 
inspektora, který nahradí stavební povolení. 
b. Zpracován znalecký posudek fakulty na ocenění pozemků, které fakulta plánuje odkoupit od 
hlavního města Prahy pro realizaci projektu. Výše posudku umožňuje využít k proplacení 
ceny pozemku celou alokaci na tento účel v projektu OP VVV, případně požádat o přesun 
prostředků v rámci projektu pro uhrazení zbytku ceny. 
c. Připraven návrh konverze 40 milionů korun z centrálního FPP fakulty do FRIM pro pokrytí 
nezpůsobilých nákladů a kofinancování projektu. 

2) OP VVV PRSP (výzva 044): 
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8. 2. podán univerzitou projekt, pokračuje příprava výběrových řízení: jedno bude realizováno ÚVT 
(monitory a PC do učeben), zbytek na úrovni fakulty (interiérové vybavení učeben, zařízení 
centrálního fakultního IT, pořízení (výukového) softwaru, vybavení a zařízení RTL a fotolaboratoře, 
nákup elektronických knih) - projekt umožňuje pořídit vybavení pouze pro studenty magisterského 
a bakalářského studia. 
 
doc. PhDr. Ladislav Krištoufek, Ph.D. - proděkan pro studijní záležitosti 
1) Opatření děkanky - Úprava kreditního systému pro studenty bakalářského, navazujícího 

magisterského a doktorského studia studující v zahraničí v rámci programů Erasmus+, 
mezifakultních a meziuniverzitních dohod (připraveno s proděkankou pro zahraniční styky). 
a) Opatření nahrazuje Opatření děkana č. 19/2015 a synchronizuje požadavky pro zahraniční 

výjezdy s Opatřením rektora č. 34/2015. 
b) Platí pro studenty, kteří vyjíždějí od ZS 2018/2019, je tedy potřeba, aby bylo účinné 

ideálně před výběrovými řízeními. 
2) Opatření děkanky - Užívání klasifikace A-F na UK FSV 

a) Obsahuje doporučené mapování z procent získaných v předmětu na známky A-F. 
b) Opatření předpřipravené dr. Soukupem, opravené a upravené do přehlednější podoby, 

vyjasnění zaokrouhlování. Na základě přání ředitelů institutů FSV UK na lednovém RKD jim 
bude opatření zasláno k případným konkrétním návrhům doplnění. Termín k odevzdání 
zpět je 16. 3. 2018. 

3) Hodnocení kurzů skončilo, proběhla kontrola komentářů a kontrola výsledků. Výsledky budou 
během 19. 2. 2018 postoupeny institutům FSV UK a obratem pro určení Zlatých kurzů. K 
detailním výsledkům hodnocení (tabulce s výsledky) má na každém institutu FSV UK přístup 
určená osoba (většinou ředitel). 

4) Formalizování postupu pro podávání studijních stížností - doporučení na stránky Studijního 
oddělení (musí být v souladu s předchozími opatřeními ohledně pravomocí garantů a 
proděkana pro studijní záležitosti). 

 
PhDr. Petr Bednařík, Ph.D. - proděkan pro koncepci a kvalitu studia 
1) RUK zaslal tabulku s překryvy studijních programů šesti fakult UK a prorektorka Wildová 

svolala pracovní jednání na 26. 2. 2018 (viz sdělení děkanky).  
2) Instituty FSV UK dokončují přípravu akreditací studijních programů, které budou předkládány 

v březnu 2018 na AS FSV UK a VR FSV UK.  
3) Na RUK proběhlo 12. 2. 2018 jednání zástupců fakult s odborem doktorského studia RUK a 

prorektorem Roytem o aktuálních záležitostech doktorského studia - smlouva s AV ČR, 
hodnocení doktorského studia za minulý akademický rok, počty školitelů, celouniverzitní kurzy 
pro doktorandy. Od akademického roku 2019/2020 budou moci probíhat přijímací zkoušky do 
doktorského studia i v průběhu zimního semestru a noví doktorandi se budou zapisovat 1. 3. 
2018. Zimní přijímací zkoušky budou podléhat rozhodnutí oborových rad, zda je budou chtít. 
Povinné zůstávají přijímací zkoušky v červnu. Proběhla diskuse o vytváření koordinačních rad 
doktorského studia na UK.  

4) MŠMT rozhodlo o navýšení dotací na doktorandy. Doposud vysoké školy dostávaly měsíčně na 
doktoranda 7 500 korun měsíčně, nyní to bude 11 250 korun. Na UK dojde v závislosti na 
rozhodnutí MŠMT ke zvýšení doktorských stipendií (na UK nárokově 10 500 korun a fakulta 
zbytek dotace do fondů). Nyní musí být tato změna realizována legislativně (Stipendijní řád UK, 
následně opatření děkanů na fakultách). Na fakultách je ovšem vzhledem ke zvýšení stipendií 
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nutné řešit problém nákladů na placení stipendií cizinců v anglických studijních programech, 
tato stipendia hradí fakulty ze svých prostředků.   

5) Studijní oddělení připravuje nabídku kurzů Univerzity 3. věku na příští akademický rok. 
Kompletní přehled bude do konce února 2018 odeslán na RUK.             

 
PhDr. Zuzana Kasáková, Ph.D. - proděkanka pro zahraniční styky 
1) Proběhly informační schůzky k programu Erasmus v jednotlivých budovách FSV UK. 
2) Příprava rozdělení kompetencí ohledně cizojazyčných programů mezi instituty FSV UK 

(garanty, ředitele) a OZS. Společně s dr. Krausz Hladkou.  
3) Příprava výběrových řízení v rámci programu Erasmus+. 
4) Účast na setkání v Paříži ve dnech 19.2.-21.2.2018 ohledně evropských univerzitních sítí.  
5) V rámci projektu EU Career Ambassadors byly vybrány regionální univerzity. Ze strany MZV 

nabídnuta spolupráce pro studenty magisterského studia v rámci projektu Czech Career 
Ambassadors. 

  
PhDr. Malvína Krausz Hladká, Ph.D. - členka kolegia děkanky pro mezinárodní a cizojazyčné 
studijní programy 
1) Rozdělení agendy mezi koordinátory zahraničních projektů a OZS, na schůzce s tajemníkem 

vyplynulo nastavení dalších koncepčních činností.  
2) Schůzky s koordinátory a garanty cizojazyčných studijních programů probíhají. 
 
Mgr. Jiří Remr, Ph.D. - člen kolegia děkanky pro e-learning a nové vzdělávací platformy 
1) Byla navázána spolupráce s dr. Rajdlem z LFP ohledně nastavení nástrojů e-learningu - definice 

nástrojů a cílů, nutná spolupráce institutů FSV UK. 
 
Mgr. Tomáš Gec - tajemník fakulty 
1) Předkládá upravené opatření děkanky k vizitkám - na základě návrhu paní děkanky bude 

rozšířeno na doktorandy (v návrhu vizitek bude doplněna kolonka “doktorand”).  
2) Zajištění pronájmu ze strany institutů FSV UK. 

Nastavení pronájmů místností na FSV UK a zasedací místnosti č. 212: 
 komerční placené pronájmy  (pro firmy z venku) budou na FSV UK zrušeny,  
 pronájmy pro studenty FSV UK a pro potřeby institutů FSV UK, pakliže je v místnosti č. 212, 

která primárně slouží potřebám děkanátu a kolegia děkanky, prostor - asistentka tajemníka 
zajistí rezervaci místnosti č. 212 v SIS, případné služby IT a vrátnice si zajišťuje sekretariát 
zprostředkujícího institutu/centra (rezervaci ostatních místností v budově Hollar a 
Opletalova po schválení děkankou zajišťuje příslušný sekretariát institutu, který domlouvá 
služby vrátnice a IT přímo s vedoucím IT nebo PTO), 

 vlastní organizaci akce zajišťují sekretariáty institutů (u akcí, které navrhnou instituty). 
3) Sdělení za CVI:  
4) Vytvoření personálních identifikátorů ResearcherID (identifikátor Web of Science) 

pracovníkům FSV, hromadné vytvoření pouze předběžnou registraci, a to zadáním základních 
údajů (jméno, příjmení, email, pracoviště, adresa a role), další krok ale nelze udělat bez 
pracovníků FSV UK. Na zadaný e-mail přijde dopis s informací o vytvoření účtu a dočasným 
heslem. Následně se musí do ResearcherID přihlásit, nastavit si vlastní heslo, bezpečnostní 
otázku, verifikační kód a potvrdit podmínky. 
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Data našich pracovníků má paní Štruncová připravená. Aktuálně se to týká 79 lidí, kteří mají 
publikační výsledky ve Web of Science, ale dosud nemají založené ResearcherID. Údaje jsou 
připraveny do aplikace k nahrání, ale jde o to, aby nebyli autoři zaskočeni e-maily a 
nepovažovali je třeba za nějaký spam. Informační email bude rozeslán jménem proděkana pro 
vědu.  

 
prof. RNDr. Jan Ámos Víšek, CSc. - člen kolegia děkanky pro přípravu strategických a 
koncepčních dokumentů 
1) Zúčastnil se zasedání Grantové rady UK - jednáno o SVV, ředitelům institutů FSV UK budou pro 

příští rok zaslány instrukce.  
  
Různé: 
1) Informace o procesu získávání stavebního povolení na dostavbu jinonického areálu (TK). 
2) Doplněny do kalendáře kolegia děkana plány promocí pro rok 2018 - 2019 (termíny budou 

ještě upřesněny podle počtu studentů). 
3) Profesionální focení vedení fakulty a zaměstnanců - podle sdělení oddělení pro vnější vztahy se 

předpokládá, že focení proběhne v květnu 2018. 
4) Prof. Kučera informoval o výsledcích soutěže TAČR  program ÉTA 1. veřejná soutěž - FSV UK 

podala nejvíce projektů.  
5) V kinech sítě Aero (Praha - BioOko, Světozor, Aero + Brno - Scala + Hradec Králové - Centrál) je 

od poloviny února do konce března 2018 vždy před začátkem projekcí zveřejněn inzertní slide s 
českými obory. (ANT) 

6) V přízemí děkanátu fakulty vedle vrátnice byla instalována "tabule cti" - jedna z odměn ze 
sbírky HitHit k insigniím + pokračuje vydávání dalších odměn. 
Probíhá distribuce knih Přísahejme na vlastní - 50 ks každé součásti. 
Ve dnech 23. - 24. 2. 2018 se FSV UK účastní studijního veletrhu v Gruzii (Tbilisi) - M. 
Zapotilová, PR a V. Vichnarová, OZS. 
Od 19. 2. 2018 bude opět pravidelně rozesílán newsletter.  
Spolupráce se studenty Františkem Gélou a Veronikou Mackovou na novém pravidelném 
pořadu "Jsem z FSV UK” - zhruba 1x měsíčně rozhovory se zajímavými studenty - video i psané, 
střídání institutů, v únoru rozhovor s Martinem Škodou. (ANT) 

7) Do konce března 2018 budou na fakultním facebooku intenzivně sdíleny profily absolventů 
jednotlivých institutů - různé již dříve zpracované medailonky apod. 
Nově má FSV UK profil na soc. síti Pinterest - pouze ke kariérnímu poradenství - tipy a triky k 
CV apod.: na https://cz.pinterest.com/FSVUK/.  
Probíhá komunikace a zajištění smluv s portály Study Portals a Masterstudies - celoroční 
inzerce pro cizojazyčné programy. (ANT) 

8) Tajemník sdělil, že při přípravě rozpočtu připravoval čerpání stipendijního fondu proděkan pro 
studijní záležitosti, doc. Krištoufek potvrdil, že v přípravě bude pokračovat.  

 
 

Zapsala: Klára Novosadová  
Vidi: Alice N. Tejkalová 

 


