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Zápis č. 12 
z jednání kolegia děkanky ze dne 8. 6. 2020 

  
Přítomni: P. Bednařík, O. Blažek, T. Cahlík, Z. Kasáková, J. Kindermann, L. Krištoufek, J. 
Kučera, M. Krausz Hladká, V. Moravec, J. Remr, A. N. Tejkalová, J. A. Víšek 
Omluveni:  J. Kindermann, T. Karásek 
 
Sdělení děkanky: 
1. Obdržela stížnost na postup společnosti Scio u online testů 30. 5. 2020 – někteří studenti 

měli technické problémy (spadl jim test) a společnost s nimi přestala komunikovat o 
nápravě – zadala k prověření a urychlené zpětné vazbě a nápravě ze strany Scia 
proděkanu Krištoufkovi. 

2. Sdělení PR:  
• přání k výročí 30 let FSV UK  – vytištěna a zkompletována s rovněž dodanými 

výročními piny. Během pondělí 1. 6. 2020 byla distribuována v rámci FSV UK i 
mimo ní; 

• vyhotoveno video k výročí – 30 tváří FSV UK a úspěšně promováno na sociálních 
sítích; 

• spuštěny webové stránky k 30. výročí FSV UK – průběžně plněny tematickými 
příspěvky ze života FSV UK – medailonky zaměstnanců, studentů U3V, vyjádření 
bývalých děkanů, upoutávky na akce; 

• probíhá příprava červnového webináře pro anglické uchazeče ve spolupráci se Study 
in Prague a koordinátory programů. 

3. Dopis fakultní IAB – návrh případného virtuální zasedání, bude o výuce ČJ i CJSP – 
nabídka setkání se studenty i garanty, žádost o přípravu prvotního dopisu proděkana pro 
vědu a oddělení vědy, další dopisy připraví podle tématu děkanka a proděkan pro 
studium a členka kolegia děkanky pro cizojazyčné studijní programy. 

4. Zástup na oslavu 100. výročí založení PřF dne 24. 6. od 10:00.  
5. Obsazení pozice druhého proděkana na promoce 24. 8. 2020. 
6. Změna termínu konání zasedání KD – původně plánované KD 29. 6. 2020 bude zrušeno 

kvůli zkoušení děkanky u státních zkoušek a nahrazeno dne 30. 6. v 9:30 hod.  
 
Sdělení členů kolegia děkanky: 
 
prof. PhDr. Jaroslav Kučera, CSc. – proděkan pro vědu a výzkum, statutární zástupce 
děkanky 
1. Informace k Hodnocení vědy na UK – setkání s hodnotiteli panelů ve dnech 26. a 29. 5. 

2020. 
2. Změna zásad činnosti GAUK – hlavním řešitelem přihlášky projektu může být student ve 

standardní době magisterského nebo doktorského studia. 
3. Informace k Programu Start UK (upraveno OR 19/2020) – cílem tohoto programu je 

podpořit internacionalizaci, mobility, interdisciplinaritu výzkumu, rozvoj odborných  
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jazykových kompetencí řešitelů a dovednosti studentů doktorského studia v oblastech 
praktického uplatnění soft skills, hlavní řešitelé podávají návrhy v termínu od 15. 9. – 30. 
10. 2020, kofinancování ve výši 5 % z vlastních zdrojů (předběžně z rozpočtu institutů 
FSV UK).   

4. Informace k aplikovanému a smluvnímu výzkumu na FSV UK. 
5. Zobrazování bibliografických záznamů na webové stránce FSV UK (rubrika „Lidé na 

fakultě“) – ČSN ISO – generace informací z OBD, s IT prověří proděkan Karásek.  

doc. PhDr. Ladislav Krištoufek, Ph.D. – proděkan pro studijní záležitosti 
1. Informace z RKR 1. 6. 2020: 

a) Obnoven Fond mobility, uzávěrka 31. 10. 2020. Oficiální stanovisko k výjezdům ze 
strany UK nebude. 

b) Obnovuje se aktivita Kampus Hybernská. 
c) Evropská komise snižuje celkovou podporu programu Erasmus+, bude projednávat 

Evropská rada. 
d) Koncem června a začátkem července bude probíhat univerzitní hodnocení online 

výuky mezi studenty i vyučujícími. 
e) Vědecká rada UK bude zasedat v červnu i v červenci. 
f) Proběhla krátká diskuze k průběhu rozhovorů hodnocení vědy. 
g) Náhradní termíny promocí ještě nejsou zcela zaplněny. Pokyny k průběhu budou dle 

aktuální situace. 
h) Stále se pracuje na možnosti dálkových zápisů pro CJSP. 
i) Nová podpora pro týmy Ph.D. studentů v programu “Start”. Výzva bude zveřejněna 

15. 9. 2020. 
j) Principy rozpočtu UK půjdou znovu na RKR 22. 6., uvažuje se o zvýšení váhy Ph.D. 

absolventů u Graduation rate z 3 na 5, plus další podpora včasného dokončení Ph.D. 
studia. Materiál k hodnocení vědy by měl být hotov a představen okolo 10. 6. 2020 
(cca 10 dní od RKR 1. 6. 2020), aby byl prezentován na kulatém stolu 15. 6. a RKR 
22. 6. 2020. 

k) Informace o stipendiích pro excelentní sportovce. Výběr proběhl, vyplaceno 56 
stipendií, z toho 3 na FSV UK. 

2. Nová Pravidla pro organizaci studia na FSV UK byla předložena na mimořádné zasedání 
AS FSV UK 9. 6. 2020. SK a LK AS FSV UK materiál projednaly na společném zasedání 
4. 6. a doporučily ke schválení. 

3. Proběhlo přeúčtování za výuku mezi instituty FSV UK. 
4. Proběhlo MS Teams setkání s paní prorektorkou Králíčkovou a studijními proděkany 

fakult UK k distančnímu zkoušení (28. 5.). Materiály stále přibývají na stránkách CCŽV. 
Další MS Teams proběhne 15. 6. od 10:00. 

5. Od 3. 6. 2020 běží hodnocení kurzů za LS 2019/2020 s upravenými otázkami pro 
distanční výuku. Úpravy byly konzultovány se SK AS FSV UK. Pro ZS 2020/2021 dojde 
k revizi otázek ve spolupráci s SK AS FSV UK. 

6. Kulatý stůl k distanční výuce 29. 6. 2020. 
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doc. Ing. Tomáš Cahlík, CSc. – proděkan pro doktorské studium a další formy 
vzdělávání  
1. Informoval o výsledku studentského hodnocení doktorských kurzů, které zorganizoval 

Pavel Kot v SIS v době od 18. 5. do 31. 5. 2020. Maximálně mohlo být odevzdáno 345 
dotazníků (k hodnocení byli vyzváni pouze takoví studenti, kteří měli ve zkouškách pro 
letní semestr 2020 zapsaný nějaký předmět z doktorského studia – mimo státnic a 
obhajob), skutečně bylo odevzdáno 95. Soubor bude rozeslán předsedům oborových rad s 
tím, aby s výsledky obeznámili garanty kurzů a pokud uvidí někde možnost zlepšení, aby 
ji realizovali. 

 
PhDr. Petr Bednařík, Ph.D. – proděkan pro koncepci a kvalitu studia 
1. Na rektorátu proběhla schůzka ohledně připravované studijní spolupráce Institutu 

politologických studií FSV UK s Univerzitou Bayreuth. Došlo k rozhodnutí, že tato 
spolupráce nebude uskutečňována rozšířením akreditace stávajících studijních programů, 
ale záležitost bude řešena prostřednictvím smlouvy o spolupráci FSV UK s Univerzitou 
Bayreuth.    

2. Rada pro vnitřní hodnocení na svém zasedání 27. května 2020 schválila akreditační spisy 
studijních programů navazujícího magisterského studia: Sociologie, Sociology of 
Contemporary Societies, Mediální studia, Žurnalistika.  

3. Uskutečnila se konzultace s odborem kvality vzdělávací činnosti a akreditací RUK o 
úpravě akreditačních spisů na základě připomínek Rady pro vnitřní hodnocení. Nyní 
probíhají úpravy akreditací SP Bc. Ekonomie a finance, navazující Mgr. Ekonomie a 
finance, Data and Finance Analytics, Veřejná a sociální politika, Public and Social Policy 
Studies. Rada pro vnitřní hodnocení by je měla projednávat na svém zasedání dne 24. 
června 2020.                    

 
Mgr. Jiří Remr, Ph.D. – člen kolegia děkanky pro e-learning a nové vzdělávací 
platformy 
1. Doplnil informace ke schůzce ohledně zajištění výuky pro zahraniční studenty v ZS 

2020/21, která proběhla ve čtvrtek 4. 6. 2020 – nutné definovat systém výuky, e-
learningových kurzů (výukové cíle, podoba atestace, technické zajištění). 

2. Otázka dlouhodobé udržitelnosti googlovského prostředí. 
 
prof. RNDr. Jan Ámos Víšek, CSc. – člen kolegia děkanky pro přípravu strategických a 
koncepčních dokumentů 
1. Doplnil informaci z jednání RKR k zvýšení váhy Ph.D. absolventů u Graduation rate z 3 

na 5, plus další podpora včasného dokončení Ph.D. studia. 
2. Dotazník k online výuky – navrhl, kdyby se na jeho formulaci mohlo podílet vedení 

fakulty. 
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PhDr. Zuzana Kasáková, Ph.D. – proděkanka pro zahraniční styky 
1. Ve čtvrtek 4. 6. 2020 proběhlo setkání proděkana pro studijní záležitosti, proděkanky pro 

zahraniční styky, členy kolegia děkanky pro e-learning a pro cizojazyčné studijní 
programy s řediteli institutů FSV UK ohledně zajištění výuky pro zahraniční studenty v 
ZS 2020/21.  

2. Na RUK zasláno 10 témat ze tří institutů FSV UK v rámci 13. výzvy post-doc pobytů na 
UK. 

3. Stávající smlouvy Erasmus+ inter-institucionálních smluv v aktivitě KA103 (Erasmus v 
rámci zemí EU, EFTA a kandidátských zemí do EU, platné pro rok 2019/2020) jsou 
automaticky o rok (s platností pro akademický rok 2021/2022 – do 30. 9. 2022) 
prodlouženy. 

4. Vyhlášen Fond mobility. 
5. Ve čtvrtek proběhne schůzka OZS k webu. 
6. Komunikace s instituty FSV UK týkající se spolupráce v rámci 4EU+ a v rámci Flagshipu 

2 ohledně formulace rámcového dokumentu. Dne 17. června 2020 proběhne online setkání 
k evaluaci projektů podaných v rámci Flagshipu 2. 

 
PhDr. Malvína Krausz Hladká, Ph.D. – členka kolegia děkanky pro mezinárodní a 
cizojazyčné studijní programy 
1. Proběhlo online setkání se zástupci StudyPortals ohledně nastavení nových podmínek 

recruitmentu a nové smlouvy. 
2. Webinář CJSP propagovaný našimi kanálmi a platformami UK a Study in Prague 

proběhne ve čtvrtek, 11. 6. 2020. 
3. V řešení neplatící studenti – posouvání splátkových kalendářů. 
 
JUDr. PhDr. Tomáš Karásek, Ph.D. – proděkan pro rozvoj (zprostředkovala ANT) 
1. Stěhování Pekařská: Proběhlo jednání (3. 6. 2020) s řediteli IMS FSV UK, IPS FSV UK a 

ISS FSV UK a s vedoucí CJP o rozdělení výukových místností v Pekařské 16. Finální 
návrh, reflektující připomínky z jednání, bude předložen do středy 10. 6. 2020. 

2. Zajištění technického vybavení pro hybridní výuku: Vedoucí CIVT požádán o prvotní 
průzkum možných technických řešení. Možnost financování z prostředků IP, ušetřených 
za nerealizované mobility apod.  

3. OP VVV Jinonice: Proběhlo jednání (4. 6. 2020) s řídícím orgánem (MŠMT) o postupu 
řešení projektu, plnění harmonogramu, možných změnách a výměně TDS.  

4. Institucionální plán: MŠMT oznámilo prodloužení možné realizace projektových aktivit 
až do června 2021. Během června budou řešitelé dílčích aktivit dotázáni na stav jejich 
realizace. Pokud bude indikováno pravděpodobné nevyčerpání alokovaných prostředků, 
nabízí se možnost jejich využití viz bod 2). 
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Ing. Jan Kindermann – člen kolegia děkanky pro projekt Modernizace a rozšíření 
prostorového zázemí výuky v Areálu UK Jinonice (zprostředkovala ANT)  
1. Rekonstrukce a dostavba Areálu UK Jinonice – práce pokračují dle harmonogramu kromě 

SO 03 Přeložka vodovodu, došlo ke zpoždění dodávky trub z Francie kvůli COVID-19. 
2. Dne 3. 6. 2020 zkolaudována SO 04 – přeložka plynu. 
 
Ing. Ondřej Blažek – tajemník fakulty 
1. Ve čtvrtek 4. 6. 2020 jsme byli e-mailem z RUK informováni o výši schválených 

prostředků na programy Progres pro rok 2020 (č. j.: UKFSV/210171/2020-32), včetně 
bonifikace. Jsou připraveny materiály pro schválení senátem, které proběhne buď na 
mimořádném zasedání v úterý 9. 6. 2020 nebo na zářijovém zasedání. Vzhledem k tomu, 
že zapracování do rozpočtu FSV UK je vyloženě technického charakteru, lze s částkami v 
rozpočtech pevně počítat již nyní.  

2. V návaznosti na jednání o plánovaných rozpočtových principech RUK 2021, kde je 
možnost, že bude zrušena alokace na fakulty u příspěvku na rozvoj (kapitola 4.5 – Rozvoj 
z příspěvku), ale nejen z tohoto důvodu, připravíme žádost o nevratný příspěvek z fondu 
prostředků z “mimořádného příspěvku (tzv. Mikuláš)”. 

3. Stále se nedaří obsadit pozici druhého PHP programátora. 

PhDr. Václav Moravec, Ph.D., Ph.D. – předseda AS FSV UK 
1. Předseda AS FSV UK se ohradil proti způsobu komunikace, resp. zařazení bodu “Žádost 

o vyjádření AS FSV UK k návrhu změny rozpočtu FSV UK na rok 2020 – navýšení o 
přidělenou bonifikaci programů Progres”. V pátek 5. června 2020 se dohodl s předsedkyní 
Ekonomické komise AS FSV UK dr. Hanou Kubátovou, že ponechává na jejím 
rozhodnutí, zda navrhne změnu předloženého programu mimořádného on-line jednání AS 
FSV UK dne 9. června 2020 od 18:00 hodin prostřednictvím platformy Zoom. 

2. V pondělí 8. června 2020 se od 16:00 hodin uskuteční on-line jednání Ekonomické 
komise AS FSV UK k možnému zařazení bodu “Žádost o vyjádření AS FSV UK k návrhu 
změny rozpočtu FSV UK na rok 2020 – navýšení o přidělenou bonifikaci programů 
Progres” na mimořádné on-line jednání AS FSV UK dne 9. června 2020. Předsedkyně EK 
AS FSV UK se snažila od pátku učinit maximum kroků, aby bylo jednání komise 
usnášeníschopné. 

3. Ve čtvrtek 4. června 2020 se uskutečnilo společné zasedání Studijní komise a Legislativní 
komise AS FSV UK k hlavnímu bodu programu mimořádného on-line zasedání AS FSV 
UK – Pravidla pro organizaci studia na FSV UK (dále jen Pravidla). LK AS FSV UK 
doporučila senátu schválit navržené usnesení. SK AS FSV UK souhlasila se změnami v 
novele Pravidel a doporučila plénu senátu ji schválit. 

4. Další řádné jednání AS FSV UK se podle usnesení červnového pléna senátu uskuteční 1. 
září od 15:00 hodin v H212. Studijní komise AS FSV UK již avizovala termín on-line 
jednání na 20. srpen 2020 od 16:00 hodin. Předsednictvo senátu počítá se zařazením bodu 
“Podmínky přijímacího řízení na FSV UK v akademickém roce 2021/2022”. Předseda AS 
FSV UK požádal členky a členy kolegia, aby včas avizovali další body pro jednání pléna  
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senátu v září – a to kvůli jednání komisí a předsednictva AS FSV UK. 
 

  
RŮZNÉ: 
1. Medaile J. Hlávky – informace rozeslaná na instituty FSV UK. 
2. Výsledky Soutěže vysoce kvalitních monografií na UK 2020. Výsledky jsou publikovány 

na https://cuni.cz/UK-10536.html. 
3. Vyhlášení druhého ročníku Ceny MŠMT za vynikající vzdělávací činnost 2020. 
 

 
 
Zapsala: Klára Novosadová 
Vidi:  Alice N. Tejkalová 
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