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Zápis č. 11 
z jednání kolegia děkanky ze dne 20. 5.  2019 

  
Přítomni: P. Bednařík, O. Blažek, J. Kindermann, V. Moravec, J. Remr, N. Švarcová, A. N. Tejkalová 
Omluveni: T. Karásek, Z. Kasáková, M. Krausz Hladká, L. Krištoufek, J. Kučera, J. A. Víšek 
 
Sdělení děkanky: 
1. Informovala, že PhDr. Anna Shavit, Ph.D. je ode dneška členkou kolegia rektora. Na starost bude 

mít značku UK, veletrhy, interní komunikaci atd. 
2. Informovala o opominuté poptávce počítačů pro IES, vyslovila mimořádnou 

nespokojenost s vedením IT, že nevyužilo projektové peníze. IES samozřejmě musí 
počítače pro studenty dostat, budou uhrazeny z fakultních prostředků, problém řeší dále 
proděkan Karásek s tajemníkem Blažkem. 

3. Agenda PR: 
 V úterý 14. 5. 2019 se v rámci Rektorského dne konal fakultou organizovaný pěší výlet na 

Karlštejn. Celkem 48 účastníků, z toho většina zaměstnanců a studentů FSV UK, několik 
zaměstnanců a studentů z FF UK a další z PřF UK. 

 Dne 16. 5. 2019 se konalo oficiální spuštění projektu PRG.AI (za účasti rektora UK,  děkanky 
a proděkana FSV UK), poděkování doc. Krištoufkovi za prezentaci a dr. Moravcovi za 
koordinaci projektu. 

 Ve středu 15. 5. 2019 proběhla na Právnické fakultě UK debata kandidátů do voleb do 
Evropského parlamentu, kterou pořádal Politologický klub a moderoval dr. Václav Moravec, 
vedení fakulty děkuje za spoluorganizaci Politologickému klubu FSV UK a VM za moderování 
vydařené akce.  

 Ve čtvrtek 16. 5. 2019 proběhla schůzka k cizojazyčným programům vč. prezentace PR 
aktivit v této agendě. 

 V sobotu 25. 5. 2019 se koná ve SCUK v Hostivaři první ročník Dne FSV. 
 
Sdělení členů kolegia děkanky: 
 
prof. PhDr. Jaroslav Kučera, CSc. - proděkan pro vědu a výzkum, statutární zástupce děkanky 
(zprostředkovala ANT) 
1. Nominace na Cenu Josefa Hlávky pro nejlepší studenty a absolventy. Cena je určena pro 

talentované studenty v bakalářském, magisterském nebo doktorském studiu, kteří prokázali 
výjimečné schopnosti a tvůrčí myšlení ve svém oboru, a pro mladé talentované vědecké 
pracovníky Akademie věd ČR do 33 let jejich věku, za fakultu může být předložena pouze 1 
nominace - kolegium děkanky rozhodlo nominovat Jakuba Tesaře z IPS FSV UK. 

2. Nominace na Cenu MŠMT pro vynikající studenty a absolventy studia a za mimořádné činy 
studentů. Cena je rozdělena do tří kategorií - bakalářské programy, magisterské programy a 
doktorské programy. Na Cenu MŠMT můžeme vybrat 1 nominaci v každé kategorii - Bc., Mgr. a 
Ph.D., kolegium děkanky rozhodlo nominovat: Bc. - Terezu Pickovou z ISS FSV UK; Mgr. - 
Daniela  Urbánka z IPS FSV UK; Ph.D. - Štěpána Soukeníka z IKSŽ FSV UK. 
 

JUDr. PhDr. Tomáš Karásek, Ph.D. - proděkan pro rozvoj  (zprostředkovala ANT) 
1. OP VVV Jinonice (výzva 016): Pro neshodu na ceně bylo ukončeno jednání o možném pronájmu 

Lidového domu jako náhradního působiště části FSV UK během rekonstrukce  

http://prg.ai/
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2. jinonického areálu (poděkování dr. Balabánovi za zprostředkování jednání). Byla prověřena a 
zamítnuta možnost usilovat o pronájem zámku Veleslavín pro tentýž účel (zámek je ve správě 
Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových - je zkolaudován pro provoz 
zdravotnického zařízení a ÚZSVM nepočítá s tím, že by v dohledné době mohlo dojít k 
rekolaudaci). V souvislosti s výše uvedeným byly formulovány upřesněné podklady (rozsah 
kancelářských a výukových ploch) pro zadání poptávky komerčním realitním kancelářím v 
rozsahu celé potřeby jinonických institutů a souvisejících pracovišť (CJP, CVI, PTO, IT) v letech 
2020-2022. 

3. IT: V reakci na body projednávané na minulém zasedání  rozvojové komise AS FSV UK byly po 
dohodě s vedoucím IT oddělení a tajemníkem fakulty formulovány následující úkoly: Weby IMS 
FSV UK, IKSŽ FSV UK a ISS FSV UK budou do konce června 2019 převedeny na portálové řešení 
se zaručením řádného procesu kontroly a formálního schválení ze strany institutů FSV UK (web 
IMS byl přepnut na portálové řešení 17. 5. 2019). Eduroam: proběhlo jednání vedoucího IT 
oddělení FSV UK s ÚVT, na které naváže další schůzka se zástupcem ředitele ÚVT, p. 
Potužníkem; do 24. 5. 2019 bude vedoucím IT oddělení FSV UK odeslána formální žádost ÚVT o 
posílení sítě Eduroam v jinonickém areálu. Do 31. 5. 2019 budou prověřeny technické možnosti 
rozšíření Eduroam do knihovny a studentské kavárny v Hollaru, do konce srpna budou 
instalovány nové vysílače, které zajistí pokrytí touto wifi sítí. 

4. Ve spolupráci s vedoucím PTO, panem Balíkem, byl připraven upravený provozní řád 
jinonického areálu - kolegium děkanky schválilo provozní řád, k vyjádření (termín pro 
vyjádření do 31. 5. 2019) bude zaslán děkance FHS UK a děkanovi FF UK.  
 

doc. PhDr. Ladislav Krištoufek, Ph.D. - proděkan pro studijní záležitosti  (zprostředkovala 
ANT) 
1. Předsedovi Studijní komise AS FSV UK byly zaslány Podmínky přijímacího řízení, které budou 

projednávány na AS FSV UK v červnu 2019. 
2. Dne 10. 5. 2019 se účastnil další schůzky k prg.ai Minor. 
3. Dne 16. 5. 2019 se účastnil zahájení prg.ai v prostorách rektorátu ČVUT a přednesl příspěvek v 

části prg.ai HUMANIZE. 
 

PhDr. Petr Bednařík, Ph.D. - proděkan pro koncepci a kvalitu studia 
1. Pracovníci Institutu politologických studií FSV UK  jednají s Ústavem výpočetní techniky RUK o 

převedení studentů do nového studijního programu International Master in Security, 
Intelligence and Strategic Studies. Vzhledem k formě SP jako Erasmus Mundus jde o dost 
komplikovanou záležitost, proto byl se žádostí o konzultaci oslovený vedoucí rektorátního 
odboru kvality studia a akreditací.  

2. V akreditační aplikaci v SISu byly doplněny potřebné údaje za schválenou akreditaci studijního 
programu Journalism, Media and Globalisation.             
 

PhDr. Natálie Švarcová, Ph.D. - proděkanka pro doktorské studium a další formy vzdělávání 
1. Připravuje opatření děkanky týkající se doktorského studia - zajištění možnosti pokračovat ve 

studiu stejného nebo obdobného studijního programu (nově akreditované studijní programy), 
OD bylo odesláno ke kontrole právničce.  

2. Na základě zkušeností s odvoláními doktorských studentů proti ukončení studia, byl školitelům 
rozeslán instruktážní e-mail k jednotnému řešení některých situací v rámci doktorského studia 
(individuální studijní plán, roční hodnocení).   
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Mgr. Jiří Remr, Ph.D. - člen kolegia děkanky pro e-learning a nové vzdělávací platformy 
1. Informoval o přípravě kurzu k systému Moodle, tento týden budou rozeslány pozvánky.  

 
 Ing. Jan Kindermann - člen kolegia děkanky pro projekt Modernizace a rozšíření 
prostorového zázemí výuky v Areálu UK Jinonice  
1. Informace o stavu projektu 016 - Rekonstrukce a dostavba Areálu UK Jinonice. 

 
Ing. Ondřej Blažek - tajemník fakulty 
1. Ve dnech 23. - 24. 5. 2019 proběhne výjezdní zasedání tajemníků fakult UK. 
2. V návaznosti na usnesení EK AS FSV UK popsaném v minulém zápisu z KD, probíhají jednání k 

bodům: 
a) Veřejné prostředky získané ze zahraničí v kapitole 1.5.b) Výkonová část. 
b) Společný program PVP institutů IPS FSV UK  a ISS FSV UK. 

3. IT stále pracuje na kompletním IT/IS Master Planu pro letošní rok, v dodaném draftu chyběly 
podstatné části týkající se technických informací o současném stavu IT. 

4. Dne 17. 5. 2019 proběhlo nasazení webu IMS FSV UK do ostrého provozu na novém portálovém 
řešení, byly zavedeny testovací protokoly a technický check-list pro přepnutí webu. 

PhDr. Václav Moravec, Ph.D., Ph.D. - předseda AS FSV UK 
1. V pondělí 13. 5. 2019 odeslal předseda AS FSV UK v souladu s usnesením květnového pléna 

senátu předsedovi AS UK prof. Františku Zahálkovi žádost o vysvětlení nesouladu principů 
rozdělování příspěvku a dotací na UK s Dlouhodobým záměrem UK. Dopis obsahuje čtyři 
zásadní dotazy: A) Proč se dnes platná rozpočtová pravidla UK odchylují od zásadních pasáží 
Dlouhodobého záměru UK 2016–2020? B) Naznačuje v dopise detailně popsaný rozpor mezi 
oběma dokumenty, že se aktuální rozpočtová pravidla stanou determinantou budoucího 
strategického záměru UK po roce 2020? C) Bude předseda Akademického senátu UK iniciovat 
diskusi o přehodnocení rozpočtových pravidel UK, a to tak, aby se zvýšila váha výkonnostních 
ukazatelů, především mobility, vědeckého výkonu a veřejných prostředků získaných ze 
zahraničí? D) V případě, že nedojde ke změně rozpočtových pravidel UK, jak hodlá AS UK přispět 
k naplnění cílů Dlouhodobého záměru UK 2016–2020, resp. vytvářet finanční podmínky pro 
posílení internacionalizace a excelence na jednotlivých fakultách v situaci, kdy rozpočtová 
pravidla UK motivují fakulty spíše k průměrnosti? Dopisem se již zabývala ekonomická komise 
AS UK, na níž byla přítomna i předsedkyně ekonomické komise AS FSV UK dr. Hana Kubátová. 
Vedení FSV nachystá do 27. 5. 2019 další podklady pro vedení AS FSV UK a EK FSV UK. 

2. Informoval, že AS UK schválil v pátek 17. 5. 2019 nový jednací řád AS FSV UK. Dle sdělení 
předsedy legislativní komise AS FSV UK dr. Jiřího Kukačky byly legislativně-technické opravy 
vyžádány na základě připomínek z rektorátu, které posoudila LK AS UK. Jde vesměs o technické 
drobnosti, jejichž oficiální seznam obdržíme v nejbližších dnech - a to po schválení zápisu z 
posledního zasedání LK AS UK, u kterého byl dr. Kukačka přítomen. Dle vyjádření tajemnice LK 
AS UK je schválený řád účinný již od 1. června 2019 a nejbližší zasedání AS FSV UK se jím tedy 
již bude řídit. 

3. Jednotlivým komisím AS FSV UK byla k projednání zaslána Výroční zpráva FSV UK. 
Předsednictvo AS FSV UK počítá s tím, že projednání výroční zprávy bude zařazeno na červnové 
plénum AS FSV UK.  
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4. Po diskusi s kolegiem děkanky doporučí předseda AS FSV UK komisi pro rozvoj AS FSV UK, aby 
v  rámci jinonického projektu komunikovala i s novým členem kolegia děkanky  Ing. 
Kindermannem, který se na vedení senátu obrátí s dopisem o podněty. 

 

Zapsala: Klára Novosadová 
Vidi:  Alice N. Tejkalová 

 


