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Zápis č. 14 
z jednání kolegia děkanky ze dne 20. 7. 2020 

  
Přítomni: P. Bednařík, O. Blažek, Z. Kasáková, J. Kindermann, L. Krištoufek, J. Kučera, V. 
Moravec, A. N. Tejkalová 
Omluveni: T. Cahlík, T. Karásek, M. Krausz Hladká, J. Remr, J. A. Víšek 
 
Sdělení děkanky: 
1. Sdělení PR:  

• Dne 12. 7. 2020 ve Skautském institutu proběhlo úspěšně první ze série promítání 
filmů Člověka v tísni (projekt Promítej i ty!). 

• Výroční zpráva FSV UK je k dispozici ve finální podobě, elektronické i tištěné (z 
ekologických důvodů bylo vytištěno podstatně méně výtisků než v předchozích letech 
– pouze nezbytné exempláře, ostatní budou rozeslány elektronicky jako pdf);  Výroční 
zpráva o hospodaření je finalizována grafikem. 

• Ve spolupráci s Oddělením zahraničních styků probíhá restrukturalizace anglické části 
webu FSV UK. 

• V přípravě další dva díly seriálu Jsem z FSV UK, natáčení proběhne v týdnu od 20. 7. 
2020. 

• Probíhá tvorba nové verze brožury pro studenty prvního ročníku INTRO. 
• Příští týden bude publikován na mikrostránce 30let.fsv.cuni.cz další ze série 

medailonků studentů U3V. 
• Probíhá příprava natáčení propagačních videí k doktorskému studiu. 
• Probíhá příprava programu oslav 30 let FSV UK ve Vlasteneckém sále Karolina dne 

22. 10. 2020. 
2. Informace ze schůzky s Mgr. Terezou Svobodovou z RUK, která koordinuje přípravu 

principů kariérního rozvoje – předání podnětů z KD (otázka zohlednění výsledků 
aplikovaného výzkumu, administrativní služby pro fakultu, zamezení diskriminace 
rodičů, přechodné období pro aplikaci atp.), příprava návrhu kariérních pravidel pro FSV 
UK k širší diskuzi na fakultě bude hlavním tématem zářijového výjezdního zasedání KD. 

3. Sešla se s vedoucím marketingového oddělení OVV RUK MgA. Martinem Ayrerem a 
vedoucím oddělení UNIMEDIA PhDr. Mgr. Martinem Rychlíkem, Ph.D. et Ph.D.  

4. Informace ke Strategickému plánu MŠMT. 
 
Sdělení členů kolegia děkanky: 
 
prof. PhDr. Jaroslav Kučera, CSc. – proděkan pro vědu a výzkum, statutární zástupce 
děkanky 
1. Projekty Primus – schváleny 3 nové projekty (jeden z projektů je hodnocen A+) a 

prodloužen 1 projekt, vedení FSV UK se shodlo na podpoře všech schválených projektů a 
gratuluje úspěšným řešitelkám a řešitelům.  
 

http://30let.fsv.cuni.cz/
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2. 5. kolo soutěže TAČR Éta – bude vyhlášeno na začátku září, informace byla rozeslaná na 
instituty FSV UK spolu se zpětnou vazbou TAČR k neúspěšným projektům ze 3. kola.  

3. Ohlášena kontrola na jeden z fakultních projektů TAČR.  
4. Informace k hodnocení vědy za jednotlivé obory – čekáme na zpětnou vazbu z RUK.   

prof. PhDr. Ladislav Krištoufek, Ph.D. – proděkan pro studijní záležitosti 
1. Promoce – 16. 9. a 17. 9. (navazující magisterští absolventi z června 2020), 6. – 8. 10. 

(bakalářští absolventi z června 2020). 
2. Nová Pravidla pro organizaci studia na FSV UK jsou přeložena do AJ a budou 

publikována. Dále budou rozeslána institutům FSV UK s doplňujícím komentářem ke 
změnám. Během srpna a září proběhnou schůzky SO se zástupci jednotlivých institutů 
FSV UK, v září bude posláno na oddělení PR ke zveřejnění na web/FB/IG pro studenty. 

3. Státní závěrečné zkoušky a kontroly studia předmětů lze konat distančně pouze při 
omezení ze strany studenta (nařízená karanténa nebo nemožnost přijet ze zahraničí). 
Nejpozději lze toto implementovat od začátku září (dle pokynu z RUK), informace bude 
rozeslána ředitelům institutů FSV UK.  

4. Pravidla přijímacího řízení pro následující rok budou dnes odeslána na RUK ke kontrole 
(6 týdnů před zasedáním AS FSV UK). Termíny SCIO: 

a. OSP – 12. 12. 2020, 6. 2. 2021, 6. 3. 2021, 28. 3. 2021, 17. 4. 2021, 22. 5. 2021  
b. AJ: 6. 3. 2021, 28. 3. 2021, 17. 4. 2021 
c. MAT: 6. 2. 2021, 6. 3. 2021, 28. 3. 2021, 17. 4. 2021 
d. V logice minulých let jako poslední termín uznávat 17. 4. 2021 –  kolegium 

děkanky souhlasí. 
5. Proběhla diskuze s IPS FSV UK ohledně SCIO pro uchazeče ze Slovenska (o možnosti 

uznávat výsledky slovenských SCIO testů). Vzhledem k potenciálnímu zvýhodnění jedné 
skupiny uchazečů-cizinců nebylo doporučeno. 

6. Probíhá elektronické hodnocení kurzů. Proběhla další propagace, nicméně návratnost bude 
nižší než v běžné situaci. Dost možná efekt “předotazníkování”. 

7. Zatím je zapsána přibližně ⅓ přijatých uchazečů, což je ve srovnání s minulým rokem ve 
stejnou dobu dobrý výsledek, jedná se o celková čísla, některé programy mají i více 
zapsaných studentek a studentů. 

 
PhDr. Petr Bednařík, Ph.D. – proděkan pro koncepci a kvalitu studia 
1. Proběhlo jednání paní děkanky s paní prorektorkou Wildovou ohledně podoby státní 

závěrečné zkoušky v návrzích akreditací studijních programů Ekonomie a finance.  
2. Pedagogům Institutu sociologických studií FSV UK bylo sděleno, které sylaby je nutné 

upravit v návrhu akreditace navazujícího Mgr. studijního programu Veřejná a sociální 
politika. Pedagogové mají sylaby doplnit do konce července 2020.  

3. V týdnu od 27. července proběhne na odboru kvality vzdělávací činnosti a akreditací 
jednání o zkušenostech s přípravou návrhů akreditací v rámci 3. akreditační vlny.       
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PhDr. Zuzana Kasáková, Ph.D. – proděkanka pro zahraniční styky 
1. Informace k hodnocení projektů v rámci Flagshipu 2 projektu 4EU+, které proběhlo 

na úrovni UK i Flagshipu ve středu 15. července 2020.  
2. Informace o výběrovém řízení k obsazení pozice na 0,5 úvazku na OZS, které 

proběhne v úterý 21. 7. a ve středu 22. 7. 2020. 
3. Setkání proděkanů a vedoucích zahraničních oddělení fakult s panem prorektorem pro 

zahraniční záležitosti a mobilitu a zahraničním odborem RUK proběhne 15. září 2020. 
 
PhDr. Malvína Krausz Hladká, Ph.D. – členka kolegia děkanky pro mezinárodní a 
cizojazyčné studijní programy (zprostředkovala ANT) 

1. MV ČR vyžaduje pro žadatele ze třetích zemí nový formulář se závazkem, že za ně 
fakulta přebírá finanční odpovědnost zejména v souvislosti s návratem zpět do země v 
případě mimořádné situace spojené s Covid-19 – aktuálně je řešeno na univerzitní 
úrovni a s JUDr. Pavlovou, stávající návrh (než bude případně projednán výhodnější 
upravený) nabídnout ředitelům institutů FSV UK, aby potvrdili, že finanční závazky 
případně převezmou.  

2. Informace o rozhodnutí IES FSV UK ohledně distanční výuky CJSP (nabídka 
plnohodnotného řešení pro studenty – pokud nestihnou nastoupit do 4 týdnů od 
začátku výuky, bude jejich studijní statut převeden na „stáž”) – v tuto chvíli fakulta 
nemá nastavený jednotný přístup a jelikož se v tomto případě týká potencionálně 
malého počtu studentů, navrhlo kolegium děkanky nechat rozhodnutí pro tento rok na 
řediteli IES FSV UK (i u přijímacích zkoušek do českých programů pro tento 
specifický rok o přijetí či nepřijetí studentů rozhodují ředitelé institutů FSV UK, taktéž 
by chtělo zachovat i u CJSP).  
   

Ing. Jan Kindermann – člen kolegia děkanky pro projekt Modernizace a rozšíření 
prostorového zázemí výuky v Areálu UK Jinonice  
1. Rekonstrukce a dostavba Areálu UK Jinonice:  

a. dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo s OHL ŽS byl schválen orgány UK, nyní čekáme na 
jeho odsouhlasení ze strany MŠMT; 

b. zahájení zemních prací na přístavbě SO 02; 
c. informace k dočasnému vjezdu do podzemních garáží SVJ 609; 
d. nový TDS (NOSTA – HERZ spol. s.r.o.) – předpoklad zahájení činnosti od 1. 8. 

2020. 
2. Informace k Pekařské 16 – stavební práce jsou dokončeny. Děkanka poděkovala celé 

členům celé pracovní skupiny, kterou v této věci vedla (pan tajemník, proděkan Karásek, 
ing. Kindermann, pan May, pan Balík), a dalším kolegům, kteří k tomu přispěli, za 
mimořádné nasazení a zvládnutí časově velmi náročného a těsného harmonogramu i 
vyřešení stěhování. Zároveň věří, že se kolegyním a kolegům z Jinonic, jejichž nasazení v 
zátěžové době zkouškového období si je také vědoma a moc si jej cení, bude v dočasných 
prostorách líbit.  
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3. Zástupce OPPI se zúčastní 21. 7. 2020 setkání zástupců fakult UK ke strategickým 
dokumentům UK. 

 
Ing. Ondřej Blažek – tajemník fakulty 
1. Zprovoznění IT infrastruktury v Pekařské 10 a 16 probíhá podle plánu. 
2. Dlouhodobý projekt upgrade IT infrastruktury – došlo k redefinování další fáze 

konfigurace hlavní komponentů, kterou budeme z velké části realizovat interními zdroji, 
pouze s externí konzultací. 

3. Weby – cross doménové prostředí – probíhá restart aktivit, aktuálně analýza stavu a webu 
IES a možnost zapojení do hlavního projektu migrace do cross doménového prostředí na 
platformě Drupal. Se Storytellers se řeší i otázka citační normy, která musí být v souladu s 
požadavky akademických pracovníků. Návrh řešení bude předložen na příštím zasedání 
kolegia děkanky.  

4. Ve spolupráci s ekonomickým oddělením a právničkou fakulty řeší otázku dalšího využití 
elektronických podpisů v interní komunikaci. 

PhDr. Václav Moravec, Ph.D., Ph.D. – předseda AS FSV UK 
1. Předseda AS FSV UK se dotázal na smlouvu s dodavatelem systému elektronických 

voleb, společností ozpr s.r.o. Připomněl v té souvislosti usnesení č. 7 ze dne 2. června 
2020, které počítá s předložením uzavřené smlouvy, a to na nejbližší řádné zasedání AS 
FSV UK, konané dne 1. září 2020. Dále se zajímal o fungování pracovní skupiny k 
problematice elektronických voleb. Tajemník sdělil, že pracovní skupina byla děkankou 
jmenována a bude svolána během letních prázdnin, smlouva bude předložena nejpozději 
21. 8. 2020. 

2. Připomněl přípravu agendu na zářijové jednání AS FSV UK, resp. požádal členky a členy 
kolegia o sdělení, které body potřebují zařadit na program zasedání (počítá se 
Podmínkami pro přijímací řízení v akademickém roce 2021/2022, problematika režií  a 
administrace vědy apod.). Ing. Kindermann informoval, že bude předložen možná i další 
podklad k rekonstrukci jinonického areálu, děkanka požádala o posunutí svého sdělení na 
zasedání AS FSV UK, neboť má ten den dlouhodobě plánovanou dovolenou a původně z 
toho důvodu počítala se zástupem na jednání proděkanem Krištoufkem, jak bylo 
domluveno dříve, nakonec jí časové možnosti dovolí se jednání zúčastnit, ale až později.  

   
 
Zapsala: Klára Novosadová 
Vidi: Alice N. Tejkalová  

 


