Zápis č. 13
z jednání kolegia děkanky ze dne 17. 6. 2019
Přítomni: P. Bednařík, O. Blažek, T. Karásek, Z. Kasáková, M. Krausz Hladká, L. Krištoufek, N.
Švarcová, A. N. Tejkalová, J. A. Víšek
Omluveni: J. Kučera, V. Moravec, J. Remr
Sdělení děkanky:
1. Informovala o průběhu zasedání RKR (tajemník seznámí členy Ekonomické komise AS FSV UK
s rozpočtovými principy).
2. Agenda PR:
 Dne 4. 9. 2019 se na Vítězném náměstí v Dejvicích uskuteční další ročník Festivalu vědy. FSV
UK zastoupí Rozhlasová a TV laboratoř IKSŽ s mobilním TV studiem a studenti FSV z
projektu Stužák s karetní hrou “To letí století!”. Program byl vybrán s ohledem na
zkušenosti z předchozích let - cílovou skupinou jsou zde především mladší žáci a studenti ZŠ
a SŠ.
 Dne 27. 9. 2019 se koná Noc vědců, byly osloveny instituty FSV UK a tři podané návrhy
zaslány na RUK, čekáme na vyjádření, zda návrhy UK zařadí do programu.
 V týdnu od 11. - 17. 11. 2019 se uskuteční Týden vědy a techniky, UK se v tomto roce zapojí,
budou osloveny instituty ohledně možné účasti za FSV UK.
 Bylo vytištěno nové FSV Intro (brožura pro prváky), ve spolupráci se studijním oddělením
proběhne distribuce u zápisů ke studiu.
 Ve spolupráci se studijním oddělením, a následně Institutem sociologických studií FSV UK,
proběhne u zápisů ke studiu dotazníkové šetření - slouží pro PR jako zdroj informací o
účinnosti náborových aktivit.
 Též ve spolupráci se studijním oddělením probíhá aktualizace letáčků k promocím, nově
včetně verze pro doktorské studium, připravuje se též anglická verze letáčků.
 18. 6. 2019 se na RUK koná setkání k iniciativě Svobodný listopad, účelem schůzky je
informovat fakultní zástupce z oblasti PR a vnějších vztahů o stavu příprav oslav 30. výročí
sametové revoluce a také o navázání spolupráce a propojení akcí související s tímto výročím,
na kterých se podílí UK. Za FSV UK se zúčastní mluvčí fakulty.
 Byly dodány duhové placky FSV, které budou od poloviny června do konce léta k dispozici
studentkám a studentům v budovách fakulty a na PR, jedná se o speciální edici a vyjádření
podpory fakulty všech LGBTQ studujících (zpráva bude zveřejněna na webových stránkách).
 Byla objednána inzerce v zářijovém vydání tištěného časopisu kampomaturitě.cz, grafika
inzerce byla inovována v podobném stylu jako náborové tištěné materiály v minulém roce.
Sdělení členů kolegia děkanky:
doc. PhDr. Ladislav Krištoufek, Ph.D. - proděkan pro studijní záležitosti
1. Probíhá kontrola studijních plánů (“Karolinek”) pro ak. rok 2019/2020, které byly odevzdávány
do 14. 6. 2019, primárně zaměřená na kreditovou strukturu a její dodržování v logice
kreditového systému a Studijního a zkušebního řádu UK.
2. Opatření rektora č. 32/2017 Standardy studijních programů na UK stanovuje v č. 28, které
změny v SP musí oznámit děkan prostřednictvím rektora radě pro vnitřní hodnocení. Jde o
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3. změny, které by měly zásadní vliv na kvalitu personálního zabezpečení a profil absolventa SP.
Jak stanovuje Opatření rektora č. 12/2018 Působnost garantů SP, tak hlavní odpovědnost za
realizaci SP má garant, který bude předkládat radě pro vnitřní hodnocení zprávu o
uskutečňování SP. Proděkan pro studijní záležitosti není tím, kdo rozhoduje o změnách v rámci
SP, to je kompetence garanta.
4. Plány červen až září:
a. Dokončení aktualizace Disciplinárního řádu.
b. Otevření Pravidel pro organizaci studia FSV UK. Hlavní motivací je zjednodušení a snížení
odchylek od Studijního a zkušebního řádu UK. Plánované úpravy během ZS 2019/2020, s
očekávanou platností ideálně od LS 2019/2020, max. ZS 2020/2021.
c. Diskuze nad možnými změnami v Pravidlech pro přiznávání stipendií FSV UK vzhledem k
novým akreditacím.
d. Příprava metodického pokynu k známkování dle Čl. 2 OD 17/2018 a obecné logice
známkování v předmětech dle předpisů UK, rozeslání na začátku září a pak týden před
začátkem semestru.
PhDr. Natálie Švarcová, Ph.D. - proděkanka pro doktorské studium a další formy vzdělávání
1. Opatření děkanky o zajištění možnosti pokračovat ve studiu stejného nebo obdobného
studijního programu (vyjma oboru Mediální studia - bude vytvořeno samostatným OD po
schválení akreditace Národním akreditačním úřadem).
PhDr. Petr Bednařík, Ph.D. - proděkan pro koncepci a kvalitu studia
1. Odbor kvality vzdělávací činnosti a akreditací RUK již zkontroloval čtyři akreditační spisy
anglických studijních programů, které fakulta předložila ke schválení v 2. akreditační vlně. Na
IKSŽ FSV, IMS FSV UK a ISS FSV UK nyní probíhají úpravy spisů na základě pokynů odboru RUK.
Kontrolou ještě musí projít akreditační spis SP Strategická komunikace.
2. Probíhají konzultace s fakultními instituty a odborem kvality vzdělávací činnosti a akreditací
RUK ohledně přípravy spisů pro 3. vlnu akreditačního procesu.
PhDr. Zuzana Kasáková, Ph.D. - proděkanka pro zahraniční styky
1. V pondělí 17. 6. 2019 setkání OZS, SO a OV k otázce internacionalizace včetně proděkanů agenda zaměstnávání cizinců spadá primárně pod personální oddělení, nastavení systému
evidence krátkodobých pobytů zahraničních pedagogů.
2. V úterý 18. 6. 2019 se uskuteční porada proděkanů zahraničních styků s prorektorem pro
zahraniční vztahy a mobilitu.
3. Organizována setkání s řediteli institutů FSV UK a zástupci pro zahraniční vztahy či
internacionalizaci k otázce internacionalizace.
4. V pátek 21. 6. 2019 proběhne setkání se zástupcem St. Thomas University a dále se zástupcem
Shanghai Academy of Social Sciences.
5. Vyhlášeny výsledky vyhodnocení žádosti UK o podporu v rámci Mezinárodní kreditové mobility
(KA107), Výzva 2019. Podpořeny byly celkem čtyři projekty UK, z čehož tři projekty FSV UK
(Albánie - IES FSV UK, Černá Hora, Bosna a Hercegovina - IMS FSV UK). Úspěšní i neúspěšní
žadatelé na FSV UK byli o výsledcích informováni.
6. Komunikace s RUK ohledně udělení finančních prostředků v rámci Fondu mobility a programu
POINT.
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7. Zaslána témata pro výběr zahraničních post-doců na RUK a zajištěno jejich zveřejnění
prostřednictvím nejrůznějších platforem.
8. Otázka zastoupení FSV UK v Radě Fondu mobility.
9. Pracovníci OZS se účastnili semináře organizovaného Ministerstvem vnitra ČR, který byl určen
zaměstnancům univerzit a týkal se otázky pobytu cizinců. Řešeny změny, které přináší novela
zákona o pobytu cizinců v ČR. Zápis bude zaslán na instituty FSV UK.
10. Otázka nastavení transkriptů (SIS).
11. Personální otázky a informovanost THP.
PhDr. Malvína Krausz Hladká, Ph.D. - členka kolegia děkanky pro mezinárodní a cizojazyčné
studijní programy
1. Koordinování programů joint degree a double degree na Univerzitě Karlově - nové materiály
pro veletrhy apod.
2. Setkání s prorektorkou Králíčkovou; ujednání procesu poplatků a slev v CJSP - vznikne OD v
této věci k rukám AS FSV UK do příštího (říjnového) zasedání.
3. Aktualizace agentských smluv+noví agenti; nastavení fungování+ změny v SIS.
4. Koncepční setkání s propagací CJSP - náš web, nové inzerce; goabroad.com etc.
5. Dodatečný termín přijímacího řízení pro CJSP - 23. 9. 2019.
6. Setkání k CJSP na RUK v pondělí, 24. 6. 2019 v 10:00 hod.
JUDr. PhDr. Tomáš Karásek, Ph.D. - proděkan pro rozvoj
1. OP VVV, výzva 015: V pondělí 10. 6. 2019 proběhla schůzka s vedoucí projektového odboru
RUK, Mgr. Baťkovou, k vyjasnění způsobu vykazování klíčových aktivit souvisejících s tématem
e-learningu.
2. IT oddělení: Dne 6. 6. 2019 proběhlo jednání se spolupracovníkem, zodpovědným za rozvoj
fakultních webů (zaměstnanec na dohodu, s jehož prací je vedení FSV UK zásadním způsobem
nespokojené), byly mu předány fakultní požadavky pro pokračování další spolupráce. Ve dnech
3. 6. a 11. 6. 2019 se konala jednání se zástupci PF UK (proděkan Antoš) a PedF UK (vedoucí
odd. vnějších vztahů Bederka) o možné spolupráci při rozvoji webů. V rámci IT oddělení došlo
k vyjasnění personální situace po odvolání vedoucího, Mgr. Kettnera; novým vedoucím byl
ustaven dosavadní zástupce, Bc. Dušan May. Současně tým IT formuloval revidovaný seznam
požadavků, které lze uskutečnit v letošním roce.
3. Informace o vyhlášení CRP 2020 (podklad RKR). Potenciálně zajímavá témata b) elektronizace
správních agend, d) pořádání festivalů, výstav apod. - ve spojení s výročím listopadu 1989, g)
marketing a prezentace v zahraničí, k) výuka v malých, strategicky důležitých oborech.
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.
Předpoklad uzavření Smlouvy o dílo a zahájení prací 10/2019.
2. Probíhá nadále komunikace s SVJ U Kříže 609 ohledně požadavků na zřízení věcných břemen
vjezdu a chůze na přilehlé pozemky ve vlastnictví UK.
3. Veřejná zakázka na Technický dozor stavebníka a koordinátora BOZP - předpoklad vyhlášení
přelom června a července 2019.
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4. Veřejná zakázka na architekta interiérů - probíhá zpracování zadávací dokumentace,
předpoklad vyhlášení do 15. 7. 2019.
5. Nákup e-knih proběhne v červnu 2019, poděkováním institutům FSV UK za spolupráci a
projektovému oddělení za převzetí této agendy od CVI.
6. Hledání náhradních prostor za Areál Jinonice po dobu rekonstrukce - všechny posuzované
nabídky zatím nebyly vhodné cenově nebo dispozičně. Další prohlídky náhradních prostor
probíhají.
7. Rekonstrukce objektu Voršilská bude dokončena podle plánu 12/2019.
8. Rekonstrukce studentské kavárny Hollar. Stavební práce a dodávka VZT proběhnou v průběhu
prázdnin, kolaudace v průběhu září. Předpoklad zahájení provozu kavárny na začátku zimního
semestru.
Ing. Ondřej Blažek - tajemník fakulty
1. V návaznosti na informace pana proděkana pro rozvoj k IT:
a. externímu subjektu (IDC softwarehouse) byla zadána detailní analýza (v rozsahu jednotek
MD) k upřesnění plánů a harmonogramu pro upgrade IT infrastruktury,
b. externímu subjektu byla zadána detailní analýza současného stavu webů a možnosti
dokončení migrace do portálového řešení (v rozsahu jednotek MD),
c. byly zadány inzeráty na pozice IT systémový správce a IT linux správce,
d. v přípravě je jednání s ÚVT o možnostech spolupráce,
e. situace v IT bude mít vliv na cíle očekávané AS FSV UK a Rozvojovou komisí AS FSV UK přesný dopad závisí na prioritizaci a na kapacitách, které se podaří získat (interně nebo
externě).
2. Výběrová komise pro EIS (ekonomický informační systém pro celou univerzitu) pokračuje v
jednání - byly připraveny výzvy k objasnění nabídky pro oba subjekty (BBM a Neit Consulting).
3. Minulý týden ve čtvrtek (13. 6. 2019) proběhla evakuace budovy Hollar z důvodu obavy před
únikem plynu (na základě zápachu na chodbách v druhém patře), který se naštěstí nepotvrdil.
4. V pátek, 21. 6. 2019, proběhne v Hollaru schůzka se zástupci LF Plzeň za účelem výměny
zkušeností s investičními projekty. (Za FSV UK se bude účastnit paní děkanka, proděkan pro
rozvoj, vedoucí OPPI, tajemník. Za LF Plzeň paní proděkanka pro rozvoj, paní tajemnice a
specialista pro investice).
5. Dne 10. 6. 2019 proběhlo jednání se zástupci SČUG - Hollar o nájmu na dalších 5 let.
Zapsala: Klára Novosadová
Vidi: Alice N. Tejkalová
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