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Zápis č. 11 
z jednání kolegia děkanky prostřednictvím platformy Google Meet 

 ze dne 25. 5. 2020 
  

Přítomni: P. Bednařík, O. Blažek, T. Cahlík, T. Karásek, Z. Kasáková, L. Krištoufek, J. 
Kučera, M. Krausz Hladká, V. Moravec, J. Remr, A. N. Tejkalová, J. A. Víšek 
Omluven: J. Kindermann 
 
Sdělení děkanky: 
1. Uspořádala schůzku tajemníka fakulty, vedoucí CJP a ředitelů jinonických institutů k 

jazykové výuce, nalezeno řešení pro otevření pěti nových kurzů včetně začátečnických v 
AR 2020/21 bez zvýšení stávajících nákladů z celofakultního rozpočtu na provoz CJP. 
Byly nakreditovány též podzimní jazykové školy CJP. 

2. Probíhají telefonické a Google Meet evaluační schůzky děkanky s řediteli institutů FSV 
UK, tématy jsou mimo jiné i online výuka a příprava výuky a institutů na příští 
akademický rok. 

3. Je třeba ověřit čerpání prostředků ze stipendijního fondu (stipendia zvláštního zřetele) za 
práci studentek a studentů se sociálními problémy, e-mail ředitelům institutů FSV UK s 
žádostí o informace zašle Klára Novosadová.  

4. Podle dostupných statistik poklesl celkově na fakultě počet uchazečů do českých 
bakalářských a magisterských programů oproti loňsku pouze o 1 %, je to skvělý 
výsledek, na úrovni celé univerzity patří mezi nejlepší, nárůst uchazečů evidujeme u 
některých programů ISS FSV UK, který byl ve spolupráci s institutem v posledním roce i 
více propagován na webu a sociálních sítích FSV UK.  

5. S Jakubem Římanem a Barborou Buřičovou se zúčastnila schůzky prorektora Bárty, dr. 
Shavit a zástupců OVV RUK se zástupci fakult.  

6. Krátce se zúčastnila zasedání Sociální komise AS FSV UK. Spolu s Michalou 
Maturovou z SO a Lucií Lemonovou a Veronikou Mackovou ze sociální komise 
zorganizovala online workshop pro studenty a studentky Nevypusť duši, workshop pro 
zaměstnance a zaměstnankyně děkanátu proběhne v létě, koordinuje ho vedoucí HR 
Angelika Hájková. 

7. Sdělení PR: 
• přání k výročí 30 let FSV UK odeslána k tisku, kompletace proběhne v druhé 

polovině tohoto týdne; 
• příprava videa k výročí – 30 tváří FSV UK – v současnosti stříhá František Géla 

(máme všech 30 videí); 
• do užšího týmu připravované celouniverzitní webové platformy pro uchazeče Na 

Karlovku nominována za FSV UK Mgr. Barbora Buřičová; 
• vyhotoveny grafické návrhy výročních pinů – aktuálně se řeší jejich výroba a 

distribuce; 
• vytvořena webová doména k výročí 30 let FSV UK, do 28. 5. bude naplněna 

obsahem a 1. 6. spuštěna; 
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• proběhlo jednání OVV s OZS s výstupem schválené strategie propagace 
cizojazyčných programů pro období prodloužené možnosti přihlášení se do 31. 8. 
2020. 

 
Sdělení členů kolegia děkanky: 
 
prof. PhDr. Jaroslav Kučera, CSc. – proděkan pro vědu a výzkum, statutární zástupce 
děkanky 
1. Hodnocení vědy na UK – informace o dalším průběhu vnitřního hodnocení tvůrčí činnosti, 

setkání zástupců hodnotících panelů proběhne ve dnech 26. a 29. 5. 2020. 

doc. PhDr. Ladislav Krištoufek, Ph.D. – proděkan pro studijní záležitosti 
1. Vedoucí IT Dušan May připravil návod ukládání videí v MS Teams pro potřeby státních 

závěrečných zkoušek a obhajob disertačních prací. Pro samotné vkládání videí do spisové 
služby (tedy v případě, že nebyla zajištěna veřejnost státní zkoušky) byly na SO pověřeny 
Kateřina Vovsová pro postgraduální studenty a Andrea Kohoutová pro pregraduální 
studenty. 

2. Probíhá příprava přijímacího řízení, rozesílání pozvánek, zajišťování místností a 
spojených úkonů. 

3. Termíny náhradních promocí byly zamluveny. Instituty FSV UK byly obeslány s 
požadavkem k obsazení pozic. 

4. Připravují se podklady pro přeúčtování dle OD 22/2017 Úprava finančních toků mezi 
jednotlivými studijními programy a pracovišti za výuku realizovanou na FSV UK. 

 
doc. Ing. Tomáš Cahlík, CSc. – proděkan pro doktorské studium a další formy 
vzdělávání 
1. Grant ERC CZ a zapojení doktorských studentů: Dr. Testa z ISS FSV UK dostal grant 

ERC CZ, který počítá se zaměstnáním tří doktorských studentů. Ideální by bylo přijmout 
tyto studenty do doktorského studijního programu Sociologie (či Sociology). Ukázalo se, 
že v rámci stávajících předpisů UK není prakticky možné operativně řešit podobnou 
situaci, při které se časové harmonogramy poskytovatele grantu a UK nepotkávají. 
Zůstává pouze možnost využít stávajících doktorských studentů buď na UK, nebo i mimo 
UK, tím se ovšem zbytečně snižuje efekt grantových prostředků, které by mohly kromě 
grantových výstupů i přispět ke zkvalitnění doktorského studia na fakultě. 

2. Probíhá hodnocení doktorských kurzů za letní semestr. 
 
PhDr. Petr Bednařík, Ph.D. – proděkan pro koncepci a kvalitu studia 
1. Rada pro vnitřní hodnocení nyní posuzuje předložené akreditační spisy. U některých ještě 

požaduje úpravy a doplnění. Na základě požadavků byl upraven spis SP Master in Finance 
and Data Analytics. Nyní probíhá úprava spisu SP Public and Social Policy Studies. Rada 
pro vnitřní hodnocení bude mít další zasedání 27. května 2020.                 
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Mgr. Jiří Remr, Ph.D. – člen kolegia děkanky pro e-learning a nové vzdělávací 
platformy 
1. Komunikace s ředitelem IPS FSV UK k podrobnému postupu (metodice), jak udělat 

distanční přijímací zkoušky (použití systému Moodle).  
2. Informace z ISS FSV UK.   
 
PhDr. Zuzana Kasáková, Ph.D. – proděkanka pro zahraniční styky 
1. Komunikace s RUK ohledně dodatečné nominace Ph.D. studenta pro stipendium SYLFF. 

Zasedání komise proběhne tuto středu ve 14:00 na RUK, kde se budeme všemi uchazeči o 
stipendium zabývat. 

2. Otázka zajištění předmětů online pro studenty v rámci programu Erasmus+, 
meziuniverzitních a mezifakultních dohod – bude projednáno s řediteli institutů FSV UK, 
týká se i obecně české výuky, schůzku přes Google Meet svolá proděkanka Kasáková, 
zúčastní se také doc. Krištoufek, dr. Krausz Hladká a dr. Remr. 

3. Revize mezifakultních a meziuniverzitních dohod. V září proběhne další kolo revize 
smluv v rámci programu Erasmus+. 

4. Příprava úprav webových stránek pro mobility. 
5. Aliance 4EU+ vyhlásila první výzvu k přípravě společných vzdělávacích projektů. 

Deadline pro podávání návrhů je 15. června 2020 pro projekty spadající pod Flagship 2 a 
1. července 2020 pro projekty ve třech zbývajících flagshipech. 

 
PhDr. Malvína Krausz Hladká, Ph.D. – členka kolegia děkanky pro mezinárodní a 
cizojazyčné studijní programy 
1. Připravený návrh nového OD k slevám na poplatcích pro studenty CJSP na příští AR – 

zasláno garantům a ředitelům institutů FSV UK. 
2. Proběhla schůzka mezi OZS a PR odd. k nastavení propagace na období dodatečného 

přijímacího řízení. 
3. Připravujeme webinář koordinátorů s uchazeči – sociální sítě FSV, UK a SiP. 
4. Zaslán e-mail neplatícím studentům s informací o přerušení studia. 
5. Informace k platbám školného u uchazečů. 
 
JUDr. PhDr. Tomáš Karásek, Ph.D. – proděkan pro rozvoj 
1. Stěhování Pekařská: příprava rozdělení výukových místností mezi IMS, IPS, ISS a CJP.  

Byla zrušena a znovu vyhlášena soutěž (VZMR) na rekonstrukci interiéru v Pekařské 16. 
Upravený harmonogram předpokládá dokončení stavebních prací k 3. 7. 2020. 

2. OP VVV Jinonice: Proběhla jednání s novým vedením SVJ U Kříže 609 (12. 5.), resp. za 
přítomnosti místostarostky Prahy 5, Mgr. Priečinské (13. 5.). 22. 5. se konala schůzka u 
kvestora UK k dalšímu postupu v projektu. Na základě jednání s vlastníky SVJ U Kříže 
609 bylo připraveno memorandum o porozumění mezi FSV UK a SVJ, upravena dohoda 
(resp. připraven dodatek) o kompenzaci za omezení vjezdu do garáží. 
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Ing. Jan Kindermann – člen kolegia děkanky pro projekt Modernizace a rozšíření 
prostorového zázemí výuky v Areálu UK Jinonice (zprostředkoval TK)  
1. Rekonstrukce a dostavba Areálu UK Jinonice – práce pokračují dle harmonogramu – nové 

dopravní napojení, přeložky sítí, zahájení zemních prací na přístavbě od 6. 6. 2020. 
2. Uzavření vjezdu do garáží – bude zkráceno na nejkratší možnou dobu – řešeno se stavbou. 
3. Podána žádost o kolaudaci SO 04 – přeložka plynu. 
 
Ing. Ondřej Blažek – tajemník fakulty 
1. Předseda senátní Komise pro rozvoj se navzdory slibu z květnového zasedání AS FSV UK 

neozval ani proděkanu Karáskovi, ani tajemníkovi fakulty k tématu elektronických voleb a 
návrhu termínu setkání s komisí. Komise nedodala ani slíbenou rešerši situace k 
elektronickým volbám na jiných fakultách. Vedení fakulty si nemůže dovolit ztrácet čas, 
pokud mají být elektronické volby opravdu připraveny, proto připravilo vlastní podklad i 
technologické řešení k předložení AS FSV UK jako podkladový materiál a bude 
kontaktován předseda Komise pro rozvoj s žádostí o svolání komise, aby jí mohly být 
materiál i řešení představeny. 

2. Pekařská 16: probíhá technická analýza strukturované IT kabeláže.  
3. Informace k záboru prostoru před Hollarem pro restaurační zahrádky – podmíněný souhlas 

s 5 m, probíhá jednání o využití dalšího prostoru až po 1,5 m od dveří fakulty kavárnou Na 
Hollaru, případně studenty. Informaci o záboru jsme od jeho iniciátorů dostali až ve chvíli, 
kdy bylo vše bez nás předjednáno a prakticky podepsaná smlouva. 

4. Kvalita vody z vodovodu v budově Hollar se v posledních 14 dnech značně zhoršila, 
jednáme s PVK o nápravě, budou provedeny proplachy potrubí, atd. 

5. Bonifikace Progresu – AS UK bude alokaci schvalovat v pátek 29. 5. 2020, AS FSV UK 
bude předloženo na jeho první podzimní zasedání.  

6. Od středy 27. 5. 2020 bude budova Hollar otevřena do 19:00 hod.  

PhDr. Václav Moravec, Ph.D., Ph.D. – předseda AS FSV UK 
1. Předseda AS FSV UK obdržel dne 15. května 2020 odpověď od J.M., rektora UK prof. 

Tomáše Zimy na dopis, jehož předmětem jsou možné úpravy univerzitních Principů 
rozpočtu, část vědecký výkon, a to tak, aby tyto Principy „reflektovaly vědecký výkon 
fakult i za období po roce 2015“. Z dopisu J.M. vyplývá, že vedení UK připravuje “nejen 
nový přístup k dělení prostředků na vědu ve výkonovém ukazateli, ale v této souvislosti 
též významnou změnu principů pro dělení prostředků určených na vědeckou činnost”. 
Jádrem této změny má být využití výstupů z právě probíhajícího vnitřního hodnocení 
tvůrčí činnosti na UK. 

2. V pondělí 25. května 2020 se sešlo předsednictvo AS FSV UK, které diskutovalo o dvou 
možných variantách projednání “Podmínek přijímacího řízení v akademickém roce 
2021/2022” a nových “Pravidel organizace studia na FSV UK”: 1) jednání a hlasování AS 
FSV UK per rollam v srpnu 2020, 2) mimořádné zasedání AS FSV UK dne 1. září 2020 
od 15:00 hodin. Předsednictvo AS FSV UK přijalo jednomyslně v této věci Usnesení č. 1: 
Předsednictvo AS FSV UK doporučuje AS FSV UK uskutečnit mimořádné zasedání AS 
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FSV UK dne 1. září 2020 od 15:00 hodin kvůli projednání dvou zásadních dokumentů 
souvisejících se studijní agendou.  

3. Předsednictvo AS FSV UK na svém dnešním jednání rovněž svolalo řádné zasedání AS 
FSV UK dne 2. června 2020 od 15:00 hodin do auly v Jinonicích (J1034). S ohledem 
na epidemiologickou situaci v ČR se rozhodlo, že nevyužije možnosti online jednání (viz 
Usnesení č. 9 AS FSV UK ze dne 5. května 2020).   

4. V pondělí 25. května 2020 se sešla Sociální komise AS FSV UK, která souhlasí se 
schválením Výroční zprávy FSV UK za rok 2019. Komise chce případně participovat na 
tvorbě dotazníku pro šetření mezi pedagogy FSV UK k vyhodnocení online výuky v 
průběhu pandemie nemoci Covid-19. 

5. Další schůze senátních komisí se uskuteční v následujících termínech: studijní 28. května 
2020 od 10:00 hodin, ekonomická 28. května 2020 od 14:30 hodin a legislativní 1. června 
2020 od 9:00 hodin. Vedení AS FSV UK není znám termín zasedání Komise pro rozvoj 
AS FSV UK, předseda senátu však po projednání na předsednictvu AS FSV UK zařadí 
podkladový materiál Příprava elektronických voleb do AS FSV UK na podzim 2020 na 
program červnového zasedání AS FSV UK.   

  
 
Zapsala: Klára Novosadová 
Vidi: Alice N. Tejkalová  

 


