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Zápis č. 12 
z jednání kolegia děkanky ze dne 3. 6.  2019 

 
Přítomni: O. Blažek, T. Karásek, Z. Kasáková, M. Krausz Hladká, L. Krištoufek, J. Kučera, V. Moravec, 
J. Remr, N. Švarcová, A. N. Tejkalová 
Omluveni:  P. Bednařík, J. A. Víšek 
 
Sdělení děkanky: 
1. Podklady RKR, pracovní návrh první verze Strategického záměru UK 2021 - 2025 (zpětnou 

vazbu od kolegia zaslat děkance do 17. 6. 2019) a Řád výběrového řízení.  
2. Nutnost operativně informovat jednotlivá oddělení o informacích a úkolech z kolegia děkanky 

prostřednictvím proděkanů a členů kolegia. 
3. Agenda PR:  

o V sobotu 25. 5. 2019 se konal ve SCUK v Hostivaři první ročník Dne FSV, zúčastnilo se 50 
sportovců (z původně 85 přihlášených) a cca 25 diváků, na první ročník byla akce vydařená 
a úspěšná, v příštím roce možnost spojení sportovních dnů FF UK a FSV UK pro větší účast 
 (návrh inicioval člen KTV FF UK). Děkanka FSV UK a děkan FF UK se shodli na jednání na 
podzim. Poděkování Nickovi Ojo Omorionovi a dalším organizátorům + Oddělení vnějších 
vztahů za propagaci akce a administrativní podporu. 

o Ve středu 29. 5. 2019 proběhla schůzka pracovníků IT a PR ke způsobu rozesílání fakultního 
newsletteru. Google dosavadní způsob nedávno vyhodnotil jako rozesílání spamu a do 
budoucna by mohl blokovat i rozesílání dalších zpráv prostřednictvím přenosu SMTP. 

Z diskuse vyplynulo přijatelné řešení, které zabrání dalším problémům. 
4. Posun začátku příštího kolegia 17. 6. až na 14:30 hod.  
5. Termíny zasedání KD o letních prázdninách: 29. 7. a 19. 8. 2019 v 9:30 hod.   

 
Sdělení členů kolegia děkanky: 
 
prof. PhDr. Jaroslav Kučera, CSc. - proděkan pro vědu a výzkum, statutární zástupce děkanky  
1. Hodnocení vědy na UK: příprava hodnotící zprávy v rámci kolegia děkanky (16. 1. 2020 je 

konečný termín pro odevzdání). Děkanka požádala o harmonogram činností členů kolegia, aby 
se vše stihlo včas připravit. 

2. Informoval o dílčích změnách vnitřních předpisů UK, mj. Řád habilitačního řízení a řízení ke 
jmenování profesorem.  
 

JUDr. PhDr. Tomáš Karásek, Ph.D. - proděkan pro rozvoj 
1. IT oddělení: Odchází vedoucí oddělení, Mgr. Kettner. Do doby než bude vybrán nový vedoucí jej 

bude zastupovat Dušan May. Více k bodu v zápisu u sdělení tajemníka. 
2. OP VVV PRSP (výzva 044): Dne 3. 6. 2019 proběhne na FSV UK auditní kontrola projektu ze 

strany MF ČR. Koordinuje OPPI ve spolupráci s dotčenými odděleními (IT, CVI). 
 

doc. PhDr. Ladislav Krištoufek, Ph.D. - proděkan pro studijní záležitosti 
1. Účastnil se zasedání Mezinárodní rady UK a informoval KD o: 

a) Hodnocení vědy na UK - zřízení Komise pro hodnocení 
b) Diskuzi open access na UK 
c) Prodloužení Primus projektů. 
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2. Cena Arnošta z Pardubic: dvě nominace, jedna do každé kategorie (doc. Doležalová z IES, prof. 
Říchová z IPS). 

3. Na červnovém zasedání AS FSV UK budou projednány Podmínky přijímacího řízení. 
4. Z RUK zaslány připomínky ke smlouvě s CERGE ohledně navazujícího magisterského programu. 

Projednán další postup, bude předáno ke kontrole JUDr. Pavlové.  
5. Drobné personální změny na SO. 
6. Studijní agenda a nostrifikace v rámci OZS. 
7. Nabídka společnosti Scio k užší spolupráci v rámci marketingových kampaní. 

 
PhDr. Petr Bednařík, Ph.D. - proděkan pro koncepci a kvalitu studia (zprostředkovala ANT) 
1. Na rektorátu proběhla schůzka se zástupci odboru kvality vzdělávací činnosti a akreditací a 

odboru pro studium a záležitosti studentů RUK ohledně studijního programu International 
Master in Security, Intelligence and Strategic Studies. Bylo dohodnuto řešení převodu studentů 
do tohoto nového studijního programu.  

2. Rektorát zaslal upřesnění k pokynu ohledně převodu studentů do nových doktorských 
studijních programů. Podle sdělení rektorátu je stanovení harmonogramu převodu zcela v 
kompetenci každé fakulty.  

3. Vedoucí odboru kvality vzdělávací činnosti a akreditací rozeslal na fakulty pokyny k přípravě 3. 
vlny akreditačního procesu. Dle zaslaného e-mailu bude teď odbor individuálně projednávat s 
každou fakultou, kolik akreditací bude mít ve třetí vlně a jaký bude  harmonogram odevzdávání 
akreditačních spisů.  

4. Odbor kvality vzdělávací činnosti a akreditací RUK začal fakultě posílat připomínky k 
akreditacím odevzdaným ve 2. akreditační vlně. Nyní budou probíhat úpravy spisů dle pokynů 
odboru.                
 

PhDr. Natálie Švarcová, Ph.D. - proděkanka pro doktorské studium a další formy vzdělávání 
1. Informace o počtu přihlášek do doktorského studia v roce 2019 (nárůst počtu uchazečů), 

informace bude rozeslána na instituty FSV UK, spolu s podklady pro RKR k doktorskému studiu.  
 

PhDr. Zuzana Kasáková, Ph.D. - proděkanka pro zahraniční styky 
1. Informace ze schůzky se zástupkyní s University of Pennsylvania. 
2. Informace z jednání komise SYLFF. 
3. Dne 23. 5. 2019 se zúčastnila jednání Sněmu Rady VŠ. 
4. Informace ze setkání k projektu  4EU+. 
5. Byly zveřejněny výsledky Fondu mobility. Žadatelé byli o výsledku své žádosti informováni. 
6. Informace o komunikaci s RUK ohledně uzavírání smluv se zahraničními partnery v rámci 

kreditové mobility. 
7. Informace o počtu získaných stipendií na FSV UK v rámci Fulbrightova programu. 
8. Komise Fondu pro podporu strategických partnerství RUK ve 2. výzvě podpořila projekt FSV UK 

(v dané výzvě jediný). Celkem finanční podporu v první a ve druhé výzvě získalo šest projektů.  
9. Přijetí ministryně zahraničních věcí Gruzie na FSV UK před její přednáškou na Hollaru. 

Poděkování paní A. Holotíkové a D. Mayovi a D. Marešovi za vstřícnou a rychlou pomoc při 
organizaci. 

10. Otázka fungování transkriptů pro OZS, nutnost řešení ze strany IT. 
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PhDr. Malvína Krausz Hladká, Ph.D. - členka kolegia děkanky pro mezinárodní a cizojazyčné 
studijní programy 
1. Proběhla schůzka koordinátorů CJSP FSV UK - zhodnocení nově zavedených procesů, návrhy 

zlepšení od koordinátorů. 
2. Koordinování programů joint degree a double degree  - nové propagační materiály RUK k 

veletrhům a v zahraničí. 
3. Dodatečný termín přijímacího řízení do CJSP je 23. 9. 2019. 
4. Vyjádření RUK k návrhu řešení slev z poplatků - schůzka s paní prorektorkou Králíčkovou 5. 6. 

2019. 
5. Účast na mezinárodním edukačním veletrhu NAFSA 2019 - děkanka požádala o zpracování 

podkladu pro příští kolegium s postřehy k propagaci, závěry a návrhy dalších kroků k 
zintenzivnění spolupráce s partnerskými univerzitami a novými kontakty. 
 

Mgr. Jiří Remr, Ph.D. - člen kolegia děkanky pro e-learning a nové vzdělávací platformy 
1. Ve dnech 12. 6. a 19. 6. 2019 proběhnou setkání k e-learningu a k platformě Pedagogium. 
2. Školení k systému Moodle neproběhne v červnu ale v září 2019, důvodem je, že RUK 

informoval, že plánuje v době letních prázdnin odstávku a aktualizaci systému Moodle, 
informaci rozešle ředitelům institutů FSV UK.  
 

Ing. Jan Kindermann - člen kolegia děkanky pro projekt Modernizace a rozšíření 
prostorového zázemí výuky v Areálu UK Jinonice  
1. Veřejná zakázka na Generálního dodavatele stavby byla vyhlášena 15. 4. 2019. Lhůta pro 

podání nabídek je k 17. 6. 2019. Komise pro hodnocení nabídek zasedne 25. 6. 2019. 
2. Byly odeslány odpovědi uchazečům o veřejnou zakázku na generálního dodavatele stavby 

 JUDr. Šilhánkem z AK Havel & Partners. 
3. Dne 30. 5. 2019 byla podána Zpráva o realizaci č. 4 a žádost o platbu za období 02 – 04/2019. 

Finanční milník byl splněn. 
4. Probíhá komunikace s SVJ U Kříže 609 ohledně požadavků na zřízení věcných břemen vjezdu a 

chůze na přilehlé pozemky ve vlastnictví UK. 
5. Veřejná zakázka na Technický dozor stavebníka a koordinátora BOZP - probíhá zapracování 

připomínek MŠMT a oddělení VZ RUK - předpoklad vyhlášení přelom června a července 2019. 
6. Veřejná zakázka na architekta interiérů - probíhá zpracování zadávací dokumentace- 

předpoklad vyhlášení do 15. 7. 2019. 
7. Hledání náhradních prostor za Areál Jinonice po dobu rekonstrukce - všechny posuzované 

nabídky zatím nebyly vhodné cenově nebo dispozičně. 
 

Ing. Ondřej Blažek - tajemník fakulty 
1. Dne 28. 5. 2019 dal výpověď pan Kettner, vedoucí Oddělení IT. Učinil tak po té, co byl 

konfrontován se závažnými pochybeními z jeho strany.  Pan Kettner bohužel neosvědčil 
schopnosti vést svěřený tým, managovat činnosti uvnitř i navenek a věcně a jasně komunikovat 
úkoly a následně kontrolovat jejich plnění a požadovat ho. Impulsem k jeho rozhodnutí byla 
konfrontace s výsledky auditního šetření v oblasti kontroly nad vývojem webů. Snažili jsme se 
najít i jinou cestu řešení personální situace v IT oddělení, avšak rozhodnutí pana Kettnera 
respektujeme. Pan Kettner byl pro ztrátu důvěry k 30. 5. 2019 odvolán děkankou z pozice 
vedoucího a bude po dobu 2 měsíců výpovědní lhůty řadovým zaměstnancem.  
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2. Dnes budeme jednat s PF UK o možné spolupráci při vývoji webů a budeme si vyjasňovat situaci 
ohledně současného využívání zdrojových kódů webů FSV UK ze strany PF UK. 

3. Personální situace v IT oddělení je komplikovaná, budou probíhat ještě další jednání s děkankou 
fakulty se zaměstnanci. Budeme také jednat s externími subjekty a ÚVT o spolupráci a podpoře. 

4. EK AS FSV UK na svém zasedání dne 31. 5. 2019 zadala tajemníkovi úkoly v oblastech: 
management vědeckých projektů, administrativa a rozpočtové principy s termínem 09/2019. 

5. V rozpočtu FSV UK 2019 je v příspěvku na výkonovou část (dříve ukazatel K) chyba z důvodu 
nezapočítání příspěvku za veřejné prostředky ze zahraničí, protože nebyly zohledněny 
podklady za rok 2017. Příspěvek pro FSV UK ve výkonové části je tedy pravděpodobně o 
2.847.562 Kč nižší. Chyba je sdílená s RUK, částka je ještě ze strany RUK nepotvrzená. Řešení a 
objasňování přesné částky je v jednání a vše závisí na případném navýšení rozpočtu UK v druhé 
polovině roku 2019. 
 

PhDr. Václav Moravec, Ph.D., Ph.D. - předseda AS FSV UK 
1. Ve čtvrtek 30. května 2019 se sešla legislativní komise AS FSV, která se - krom definitivních 

úprav nového Jednacího řádu AS FSV UK - zabývala na podnět předsedy senátu návrhem 
Výroční zprávy FSV UK za rok 2018. Komise měla následující připomínky: a) Kap. 1.2: neni ́
zmíněna změna na pozici člena předsednictva (PhDr. Vilém Novotný, Ph.D.), b) Kap. 3.9 
(“seznam akcí”) obecně: jakým způsobem jsou získávány/vybírány informace?, c) V rámci 
projednávání Kap. 9 byly diskutovány otázky GDPR a zákona 106/1999 Sb. Závěr jednáni ́
komise k návrhu Výročni ́zprávy FSV UK za rok 2018 zní: LK AS FSV UK doporučuje schváleni ́
Výroční zprávy FSV UK za rok 2018 po zapracování diskutovaných komentářů. 

2. V pátek 31. května 2019 se sešla ekonomická komise AS FSV UK, která přijala několik usneseni:́ 
a) EK AS FSV UK doporučuje AS FSV UK schválit znění Výroční zprávy za rok 2018, b) EK AS FSV 
UK vyzývá tajemníka Ing. Blažka, aby reflektoval podněty k managementu vědeckých projektů a 
k 8. září 2019 informoval EK FSV UK o přijatých nebo plánovaných opatřeních, c) EK AS FSV UK 
považuje problematiku administrativní zátěže za podstatnou a bude se jí dále zabývat, d) EK AS 
FSV UK konstatuje, že aktuální Principy rozdělování příspěvků a dotací na UK nejsou v souladu 
s Dlouhodobým záměrem UK a vyzývá AS FSV UK, aby se tímto rozporem a jeho dalšími dopady 
dále zabýval, e) EK AS FSV UK žádá zástupce FSV UK v Akademickém senátu UK, aby se zasadili 
o prosazení takových změn v Principech rozdělování příspěvku a dotací na UK, které budou 
upřednostňovat výkonovou část (např. internacionalizaci a vědeckou excelenci) na úkor 
příspěvku ve fixní části.  

3. Předseda senátu obdržel dopis od člena kolegia děkanky ing. Jana Kindermanna, v němž žádá 
komisi pro rozvoj AS FSV UK o podněty k projektu Jinonice. Dopis byl odeslán předsedovi 
příslušné komise a předseda AS FSV UK o něm zpraví též všechny členky a členy AS FSV UK na 
červnovém jednání pléna. Předseda komise pro rozvoj AS FSV UK Martin Bláha přislíbil, že bod 
týkající se podnětů k projektu Jinonice bude zařazen na nejbližší jednání komise, jež by se mělo 
uskutečnit ve druhé polovině června.  

4. Všechny členky a členové kolegia děkanky FSV UK jsou srdečně zvány/zváni na červnové 
plénum AS FSV UK, jež se uskuteční v úterý 4. června od 15:00 hodin v H212. 
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RŮZNÉ:  
1. Na stránkách UK byly zveřejněny výsledky letošní vnitrouniverzitní soutěže vysoce 

kvalitních monografií na UK (publikace s vročením 2017) - https://cuni.cz/UK-9801.html. 
Za FSV UK se nejlépe umístila na 26. - 29. místě publikace BRISKU, Adrian. Political Reform 
in the Ottoman and Russian Empires: A Comparative Approach. 1 vyd. London: Bloomsbury 
Academic, 2017. Europe’s Legacy in the Modern World. Celkem bylo k ocenění doporučeno 
77 publikací, za FSV UK získalo ocenění 10 publikací (JK). 

2. Doktorské studium na UK a FSV UK - bude svoláno jednání členů oborových rad k 
projednání a nastavení některých procesů (NŠ + JK). 

3. Děkanka informovala o tom, že navštívila plénum ISS FSV UK a odpovídala na dotazy kolegů. 
4. Budou vyzváni senátorky a senátoři AS FSV UK a členové RKD, aby do 31. 8. 2019 posílali 

náměty jako podklad k vytvoření návrhu Strategickému záměru FSV UK. (ANT)  

 

Zapsala: Klára Novosadová 
Vidi:  Alice N. Tejkalová 
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