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Zápis č. 14 
z jednání kolegia děkanky ze dne 24. 6.  2019 

  
Přítomni: P. Bednařík, Z. Kasáková, J. Kučera, V. Moravec, J. Remr, N. Švarcová, A. N. Tejkalová, J. A. 
Víšek 
Omluveni:  O. Blažek, M. K. Hladká, T. Karásek, L. Krištoufek, 
 
Sdělení děkanky: 
1. Informovala o nutnosti vysvětlit rozdíl mezi studijními programy Marketingová komunikace a 

PR a Strategická komunikace - požadavek z RUK. 
2. Uzavřela mezifakultní smlouvu s univerzitou v Aucklandu na studentskou i akademickou 

mobilitu vztahující se k projektu využití umělé inteligence primárně v žurnalistice. 
3. Zprostředkovala informace od dr. Krausz Hladké - zpráva z pracovní cesty do Washington D. C.  

na konferenci NAFSA. Zpráva bude přeposlána ředitelům institutů FSV UK pro jejich využití v 
internacionalizaci pracovišť. 

 
Sdělení členů kolegia děkanky: 
prof. PhDr. Jaroslav Kučera, CSc. - proděkan pro vědu a výzkum, statutární zástupce děkanky 
1. Informace o plnění projektů GAUK, na instituty FSV UK bude zaslaná informace (i o počtu 

nesplněných projektů a projektů s odloženým hodnocením).  
2. Program Primus - představil podkladový materiál o postupu při výběru projektů, které fakulta v 

rámci Primusu podpoří, prof. Víšek navrhl, aby návrhy neposuzovala celá vědecká rada, ale 
vždy pouze oboroví zpravodajové a na základě jejich hodnocení rozhodlo kolegium. Návrh byl 
kolegiem přijat. 

3. Informace o průběhu hodnocení vědy. 
4. Informace k anonymnímu obvinění z autoplagiátorství, bylo prošetřeno na předmětném 

institutu. 
 
JUDr. PhDr. Tomáš Karásek, Ph.D. - proděkan pro rozvoj  
1. CVI: řešení spolupráce na projektech OP VVV (výzva 015, PRSP). 
 
PhDr. Petr Bednařík, Ph.D. - proděkan pro koncepci a kvalitu studia 
1. Na rektorát byl odeslán upravený akreditační spis studijního programu History and Area 

Studies, který tak může být předán Radě pro vnitřní odeslání k projednání. Do konce června 
budou po úpravách odevzdány také akreditační spisy Social Sciences a Media and Area Studies.   
          

prof. RNDr. Jan Ámos Víšek, CSc. - člen kolegia děkanky pro přípravu strategických a 
koncepčních dokumentů 
1. Na konci srpna 2019 končí v Grantové radě.  
 
PhDr. Zuzana Kasáková, Ph.D. - proděkanka pro zahraniční styky 
1.    Informovala o výsledcích schůzek s panem prorektorem Škrhou, čínskou a americkou delegací. 
2. Proběhlo setkání s ředitelem Česko-čínského centra ohledně výsledků ze schůzky s čínskou 

delegací ze Shanghai Academy of Social Sciences. 
3. V úterý 25. 6. 2019 proběhne schůzka s ředitelem ISS FSV UK. 
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4. Zveřejněna poslední výzva tohoto roku v rámci Centra strategických partnerství, která se týká 
programu CENTRAL. 

 
PhDr. Natálie Švarcová, Ph.D. - proděkanka pro doktorské studium a další formy vzdělávání 
1. Informace ze zasedání Rady CŽV. 
 
Mgr. Jiří Remr, Ph.D. - člen kolegia děkanky pro e-learning a nové vzdělávací platformy 
1. Zúčastnil se dvou akcí k e-learningu organizovaných rektorátem UK.  
2. Dohoda s řediteli institutů FSV UK, že školení na systém Moodle se bude konat podle požadavků 

jednotlivých institutů FSV UK (předpokládaný termín je začátek září), připravují se dva druhy 
kurzů - pro začátečníky a navazující.   

3. Informace k přípravě konference - změna termínu konání (předpokládaný termín v září bude 
zrušen), nový termín bude upřesněn.  

 
 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 hodnocení nabídek do konce 07/2019. Předpoklad uzavření Smlouvy o 
dílo 10/2019, zahájení prací 11/2019. 

2. Veřejná zakázka na Technický dozor stavebníka a koordinátora BOZP - předpoklad vyhlášení 
26. 6. 2019, prohlídka s uchazeči 17. 7. 2019, předpoklad podávání nabídek do 24. 8. 2019. 

3. Veřejná zakázka na architekta interiérů - probíhá zpracování zadávací dokumentace, 
předpoklad vyhlášení do 15. 7. 2019. 

4. Nákup e-knih proběhne v červnu 2019, poděkováním institutům FSV UK za spolupráci a 
projektovému oddělení za převzetí této agendy od CVI (v době nepřítomnosti vedoucího CVI 
byla pověřena zastupováním dr. Prázová). 

5. Informace o účasti na jednání Komise pro rozvoj AS FSV UK.  
6. Informace o setkání se zástupci LF UK Plzeň. 
7. Hledání náhradních prostor za Areál Jinonice po dobu rekonstrukce - všechny posuzované 

nabídky zatím nebyly vhodné cenově nebo dispozičně. Další prohlídky náhradních prostor 
probíhají. 

PhDr. Václav Moravec, Ph.D., Ph.D. - předseda AS FSV UK 
1. Předsedkyně Ekonomické komise FSV UK dr. Hana Kubátová již rozeslala pozvánku na jednání 

komise, které se uskuteční v pátek 27. 9. 2019 od 10:00 hodin, místnost č. 212 (budova Hollar). 
EK AS FSV UK si stanovila tři prioritní body: a) zlepšení managementu vědeckých projektů, b) 
snížení administrativní zátěže a c) Principy rozpočtu UK, potažmo FSV UK.  

2. Předseda AS FSV UK byl koncem minulého týdne požádán proděkanem pro studijní záležitosti 
doc. Ladislavem Krištoufkem o možnost hlasování dle JR AS FSV UK čl. 10, odst. 1 per rollam, jež 
by se týkalo doplnění Podmínek přijímacího řízení, konkrétně jde o změny u IKSŽ (v průběhu 
letošních přijímacích zkoušek se objevily problémy, které by se jinak “propsaly” do dalšího 
roku). Předseda AS FSV UK na žádost odpověděl kladně, s tím, že by je garant programu, u 
kterého ke změnám dochází, měl předložit prostřednictvím proděkana co nejdříve, tedy před 
koncem zkouškového období a dovolenými (nejlépe ihned).  
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RŮZNÉ: 
1. Video - postup v krizové situaci (KN), děkanka požádala o rozeslání videa na instituty a také, 

aby ředitelé zajistili projekci pro své zaměstnance, stejně na děkanát, kde totéž zajistí 
vedoucí oddělení. 

 

Zapsala: Klára Novosadová 
Vidi:  Alice N. Tejkalová 

 


