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Zápis č. 15 

z jednání kolegia děkanky ze dne 17. 8. 2020 
  

Přítomni: P. Bednařík, O. Blažek, T. Cahlík, T. Karásek, J. Kindermann, L. Krištoufek, J. 
Kučera, M. Krausz Hladká, V. Moravec, J. Remr, A. N. Tejkalová, J. A. Víšek. 
Omluvena:  Z. Kasáková. 
 
 
Sdělení děkanky: 
1. Strategický záměr FSV UK na období 2021–2025: rozvržení postupu práce, priority ze 

Strategického záměru MŠMT – odevzdání 2. draftu SZ FSV UK s vypořádanými 
připomínkami (v tabulce – připomínky ze všech institutů FSV UK a součástí a spolků) 
do 5. 11. 2020, na RKD 23. 11. 2020 (pokud bude, záleží na programu RKR, každopádně 
se bude konat na konci listopadu, upřesníme po informacích z RUK), plánované 
schvalování na lednovém zasedání AS FSV UK a předložení VR FSV UK. 

2. Na kolegium 19. 10. 2020 první verze Plánu plnění strategického záměru na rok 2021, 
nahráno bude do podkladů klasicky do předchozího čtvrtka (15. 10.), mustr na úpravu 
bude nahrán do podkladů KD 19. 10. 2020. Plánované schvalování na prosincovém 
zasedání AS FSV UK.  

3. Připomínky ke Strategickému záměru UK na období 2021 – 2025 byly odeslány na 
RUK.  

4. Sdělení PR:  
• Ve spolupráci s oddělením IT, studijním oddělením, knihovnou a studentskými 

spolky probíhá kompletní obsahové přepracování fakultní brožury Intro.  
• Probíhá obsahové přepracování náborové brožury pro uchazeče. Změněna bude i 

struktura – z původních pěti samostatných letáků jednotlivých institutů FSV na 
jednu brožuru. 

• S rektorátem UK probíhá aktivní spolupráce na náborovém projektu RUK 
Nakarlovku.cz (v současnosti se řeší webové stránky projektu a podzimní náborová 
akce Nakarlovku tour).  

• Ve spolupráci s OZS došlo k úpravě webu FSV UK – přibyla nová sekce Exchange 
a její český ekvivalent Mobilita. 

• Proběhlo natáčení dvou dílů seriálu Jsem z FSV UK. Nyní probíhá práce na 
postprodukci. Publikace naplánována v průběhu podzimu.   

5. Příprava zasedání Mezinárodní rady FSV UK 7. a 8. 10. 2020 (schůzka). 
6. Termín RKD: 30. 9. v 9:30 hod. (optimálně v Pekařské, místo konání bude upřesněno). 
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Sdělení členů kolegia děkanky: 
 
prof. PhDr. Jaroslav Kučera, CSc. – proděkan pro vědu a výzkum, statutární zástupce 
děkanky 
1. Hodnocení vědy na UK – zprávy o vědních oblastech a komentáře k nim. Komentáře 

budou odeslány na instituty FSV UK k dopracování dle návrhů a připomínek členů 
kolegia děkanky. 

2. Kariérní řád – podklad pro výjezdní zasedání kolegia. Děkanka poděkovala proděkanu 
Kučerovi za přípravu kvalitního rešeršního materiálu nad rámec jeho agendy. 

3. Na webových stránkách FSV UK zveřejněny nové manuály pro navrhovatele, řešitele a 
administrátory projektů (viz URL: https://fsv.cuni.cz/veda-vyzkum/informace-pro-
navrhovatele-resitele-projektu/manualy-pro-navrhovatele-resitele. 

4. Plnění projektů GAUK – informace k hodnocení byla rozeslaná ředitelům institutů FSV 
UK. 

prof. PhDr. Ladislav Krištoufek, Ph.D. – proděkan pro studijní záležitosti 
1. Byl ukončen sběr hodnocení předmětů za LS 2019/2020 s návratností cca 21 %. 

a. Návratnost byla mezi instituty FSV UK relativně nevyvážená: IES 29 %, IKSŽ 16 
%, IMS 26 %, IPS 23 %, ISS 16 %.  

b. Na říjnovém zasedání AS FSV UK bych rád předal Zlaté kurzy.  
c. 70 % mělo průměr dvou “covidových” otázek nad hodnocení 4.  
d. 78 kurzů mělo stejnou metriku 3 a nižší, 22 dokonce 2 a nižší. 
e. Výsledky budou komunikovány ředitelům institutů FSV UK. 

2. Procesují se odvolání proti výsledkům přijímacího řízení. Pozorujeme očekávaný nárůst 
oproti minulému roku, nikoliv však enormní. 

3. Ředitelům byl rozeslán postup k nahrávání posudků k zavěrečným pracím do SIS bez 
nutnosti fyzických podpisů (komunikováno a schváleno RUK). 

4. Podmínky přijímacího řízení pro bakalářské a navazující magisterské studijní programy 
byly zaslány předsedovi StK AS FSV UK a budou dále předloženy na zářijové zasedání 
AS FSV UK. Podmínky byly zkontrolovány RUK. 

 

doc. Ing. Tomáš Cahlík, CSc. – proděkan pro doktorské studium a další formy 
vzdělávání 
1. Navrhl, dát nově do podmínek přijímacího řízení do všech doktorských oborů možnost 

upuštění od přijímací zkoušky, pokud přijetí uchazeče podporuje výzkumnou činnost 
fakulty či její mezinárodní spolupráci – nutno zkonzultovat s dr. Pavlovou. 

2. Rektorát umožňuje zrušit “staré” doktorské programy/obory, ze kterých byli všichni 
studenti převedení do nově akreditovaných doktorských programů. Podle pokynů 
rektorátu návrh na zrušení zasílá děkanka rektorovi po schválení akademickým senátem a 
vědeckou radou. Seznam zrušitelných  DSP je v přiloženém souboru, návrh bude 
předložen na zasedání AS FSV UK a VR FSV UK. 
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3. Předběžná informace k "FSV UK Welcome Week for PhD Students": On Monday 
September 21st at 2:00 p.m., General Assembly of PhD Students will be at Opletalova 26, 
room 109. Preliminary program: Strategy for PhD Studies in 2021-2025 (Dean), Results 
from the survey about PhD Studies at our Faculty (Cahlík), PhD research (Research office 
of our Faculty), Czech Association of Doctoral Students (Dr. Cidlinská). From Tuesday 
September 22nd to Thursday September 24th, there are pedagogical and publishing skills 
seminars prepared. Seminar "How to get published" on September 23rd at 4:10 p.m.: This 
seminar will be held by Prof. Evžen Kočenda who is one of the most published and of the 
most cited social scientists in this country. 

 
PhDr. Petr Bednařík, Ph.D. – proděkan pro koncepci a kvalitu studia 
1. Z Francie přišly podepsané výtisky smlouvy o spolupráci mezi Univerzitou Karlovou a 

University of Strasbourg při realizaci studijního programu Corporate Strategy and Finance 
in Europe. Smlouva byla podepsána na straně UK na rektorátní a fakultní úrovni. 
Podepsaná smlouva byla přiložena k akreditačnímu spisu studijního programu, který nyní 
bude posuzovat Rada pro vnitřní hodnocení.  

2. Na základě požadavků Rady pro vnitřní hodnocení byly provedeny úpravy sylabů 
předmětů v rámci akreditačního spisu navazujícího Mgr. studijního programu Veřejná a 
sociální politika.  

3. U akreditačních spisů Bc. a navazujícího Mgr. studijního programu Ekonomie a finance 
byly doplněny a aktualizovány citační ohlasy v životopisech pedagogů.  

4. Proběhla schůzka s pracovníky oddělení kvality a vzdělávací činnosti a akreditací RUK. 
Za fakultu byly sděleny problémy, s nimiž se sestavovatelé akreditací setkávali při práci s 
akreditační aplikací v SISu.  

5. Rektorát zaslal fakultám informaci a návrh opatření o vzniku analyticko-metodické 
platformy pro rozvoj kvality vzdělávací činnosti na RUK.                   

 
Mgr. Jiří Remr, Ph.D. – člen kolegia děkanky pro e-learning a nové vzdělávací 
platformy 
1. Připravil návrh pro postup definice výukových cílů předmětů, dále postupu obecné 

přípravy předmětů, po prodiskutování s proděkanem Krištoufkem bude postoupeno dále.  
2. Na začátku srpna proběhla aktualizace systému Moodle, dne 30. 9. 2020 se bude konat 

panel k možnosti využití systému Moodle.  
 
PhDr. Malvína Krausz Hladká, Ph.D. – členka kolegia děkanky pro mezinárodní a 
cizojazyčné studijní programy 
1. Informovala o vývoji situace ohledně dokumentu, který vyžaduje MV ČR u žádosti o víza. 
2. V SIS byla dokončeny úpravy potřebné k distančnímu zápisu. 
3. Zápis do CJSP programů bude probíhat ve dnech 17. 9.  a 18. 9. 2020. 
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JUDr. PhDr. Tomáš Karásek, Ph.D. – proděkan pro rozvoj 
1. Vybavení pro hybridní výuku v Pekařské 16: Řešeno ve spolupráci s IT oddělením a 

externím konzultantem v oblasti audiotechniky. Definovány dvě cenové úrovně audio 
vybavení, ředitelé IMS FSV UK a IPS FSV UK vyjádřili ochotu finančně podpořit 
nákladnější řešení. 

2. Provozní režim v Pekařské: do 30. 9. 2020 provozní doba od 7:00 do 19:00 hodin, od 
1. 10. 2020 standardní režim od 7:00 do 21:00 hodin. Vstup do 31. 8. přes 
elektronický systém v obsluze recepce, od 1. 9. odblokování elektrických zámků a 
volný vstup. O víkendech bude budova přístupná individuálně pro zaměstnance 
fakulty, podporu pro případné víkendové akce (výuka apod.) je potřeba domluvit s 
provozně-technickým oddělením. Poděkování p. Balíkovi za zajištění stěhování a za 
sestavení provozních pravidel a informování institutů FSV UK. 

3. Převzetí Evropského dokumentačního a informačního střediska (EDIS). V současnosti 
provozuje Ústřední knihovna UK (viz https://knihovna.cuni.cz/edis/), s ohledem na  
efektivitu vedení střediska a obsahovou souvislost s oborovým zaměřením fakulty 
navrženo jeho převzetí pod CVI FSV UK. Vedoucí CVI převzetí EDIS podporuje, 
vedení fakulty s ním vyjadřuje souhlas a považuje ho za vhodné rozšíření aktivit CVI. 

4. IP 2020 – změna: V reakci na dopady epidemie koronaviru nahlášena nová aktivita č. 
8 “Obnova technologického vybavení RTL”, obsahem je pořízení neinvestičního 
vybavení pro Rozhlasovou a televizní laboratoř (RTL) Institutu komunikačních studií 
a žurnalistiky FSV UK. Na aktivitu alokován celkem 250 tisíc korun, z toho 95 tisíc z 
loňského FPP a 155 tisíc ze stávající aktivity č. 1 Podpora internacionalizace. Nová 
aktivita naplňuje dílčí cíl č. 4: “Na Univerzitě Karlově existuje kvalitní infrastruktura a 
moderní zázemí pro všechny fakulty a další součásti,“ a nástroj: “Využívání 
prostředků programového financování ze státního rozpočtu zejména pro rekonstrukce 
a obnovy univerzitního majetku,“ Dlouhodobého záměru UK 2016-2020. 

5. Strategický záměr UK 2021-2025: Navazují na něj implementační dokumenty – Plán 
realizace na rok 2021 (vč. Plánu investičních aktivit na rok 2021), Plán investičních 
aktivit 2021-2030, Institucionální plán 2021 a Program na podporu strategického 
řízení vysokých škol 2022–2025. Vychází ze Strategického záměru MŠMT 2021+ se 
šesti prioritními body: 1) rozvíjet kompetence přímo relevantní pro život a praxi v 21. 
století, 2) zlepšit dostupnost a relevanci flexibilních forem vzdělávání, 3) zvýšit 
efektivitu a kvalitu doktorského studia, 4) posilovat strategické řízení a efektivní 
využívání kapacit v oblasti výzkumu a vývoje na vysokých školách, 5) budovat 
kapacity pro strategické řízení vysokého školství, 6) snížit administrativní zatížení 
pracovníků vysokých škol, aby se mohli naplno věnovat svému poslání.  

6. IP 2021 a PPSŘ 2022–2025: V důsledku epidemie rozdělení následujícího období a 
Institucionálního programu pro veřejné VŠ 2021 a Programu na podporu strategického 
řízení VŠ 2022–2025. Nově výrazná centralizace na univerzitní úrovni a požadavek 
MŠMT na přímou implementaci cca 80 (sic!) opatření. Formulovány priority MŠMT a 
návazné priority UK. Stanoveny minimální (min. 20 % prostředků na podporu  
 

https://knihovna.cuni.cz/edis/
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online/hybridní výuky v roce 2021, min. 15 % na podporu internacionalizace) a 
maximální podíly na celkové alokaci (max. 25 % na investice, max. 20 % na tzv. další 
opatření, tj. mimo hlavní priority Strategického záměru MŠMT 2021+, resp. Strategie 
internacionalizace 2021+). Viz tabulka “Priority a harmonogram pro IP 2021 a PPSŘ 
2022-2025” v přílohách. Klíčové je tematické vymezení hlavních fakultních priorit na 
následující období. Alokace pro UK činí cca 229 mil. Kč na rok (pro srovnání: v IP 
2019-2020 to bylo 192 mil. Kč na rok). Na KR 17. 8. budou schválena konkrétní 
opatření pro realizace IP/PPSŘ, budou stanoveny orientační limity pro fakulty a 
přijato rozhodnutí, zda bude do PPSŘ zařazena tzv. Vnitřní soutěž. 

7. Centralizovaný rozvojový program 2021: do 5. 9. 2020 je možné zaslat univerzitě 
anotace projektů, předpokládá se ale spolupráce min. s 1 další VŠ v projektech 
implementujících následující priority: 
a. distanční formy vzdělávání 
b. elektronizace správních agenda 
c. posílení akademické integrity zaměstnanců a studujících 
d. studijní a psychologické poradenství studentům a zaměstnancům 
e. rozvoj (elektronické) internacionalizace 
f. kyberbezpečnost 
g. mimořádné výstavy, přehlídky, festivaly 

h. výuka v tzv. malých, strategicky a geopoliticky významných oborech 
(rezervováno pro FF UK). 

 Informace bude rozeslána ředitelům institutů FSV UK.  
 
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:  

• činnost nového TDS (NOSTA – HERTZ spol. s.r.o.) od 3. 8. 2020; 
• zahájení bouracích prací ve stávajících objektech SO 01, poděkování panu  Balíkovi 

za zajištění vystěhování budovy podle harmonogramu; 
• zahájení betonářských prací na přístavbě SO 02; 
• dokončení přeložky vodovodu SO 03 tento týden; 
• harmonogram stavebních prací je dodržován; 
• dočasný vjezd do podzemních garáží s SVJ 609. 

 
Ing. Ondřej Blažek – tajemník fakulty 
1. Zprovoznění koncového IT vybavení v Pekařské 10 a 16 probíhá dle plánu; pevné linky – 

čekáme na informace k nabídce, bude rozhodnuto, zda využijeme služby provozovatelů 
budov nebo pořídíme vlastní GSM stolní telefony; vybavení pro hybridní výuku – viz bod 
1 od proděkana Karáska. 

2. Projekt upgrade IT infrastruktury – fáze konfigurace síťových prvků a zálohování, 
implementace nového IDM – probíhá dle plánu s předpokládaným koncem na konci 
10/2020. 
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3. Weby – ujasňujeme s interními klienty a dodavatelem zadání pro: 
• úpravu citačních norem (ČSN pro CZ a APA pro EN) – ve spolupráci s CVI probíhá 

příprava strukturované technické specifikace s vazbou na pole v OBD, 
• úpravu medailonků – s verzí v návaznosti na možnosti stávajícího IDM a budoucího 

nového IDM, 
• příprava migrace institutů IKSŽ a ISS a následně IPS, analýza situace s IES. 

4. Širší využití elektronických podpisů v interním oběhu dokumentů – stále probíhá 
doplňující analýza jaké další úložiště lze využít vedle Spisovky. 

5. Elektronické volby do AS FSV UK – dodavatel odstranil známé chyby a nedostatky a 
připravil dvojjazyčné prostředí (a vygeneroval seznam použitých textů pro snadnou úpravu 
dle připomínek); připravili jsme prvotní drafty návodů k volbám a informační texty do e-
mailů pro voliče; v řešení je stále vhodný algoritmus pro export seznamu voličů a 
sledování a řízení změn (dodavatel již připravil UI pro zadání čísla voucheru, který má být 
zneplatněn); smlouva s dodavatelem je v přípravě. Širší testování začne plánovat až tento 
týden. 

PhDr. Václav Moravec, Ph.D., Ph.D. – předseda AS FSV UK 
1. Podmínky přijímacího řízení pro bakalářské a navazující magisterské studijní programy 

pro akademický rok 2021/2022 předal předseda AS FSV UK i předsedovi Legislativní 
komise dr. Jiřímu Kukačkovi. Studijní komise AS FSV UK probere podmínky na svém 
on-line zasedání dne 20. srpna 2020 od 16:00 hodin a Legislativní komise AS FSV UK 
dne 27. srpna 2020 od 17:00 hodin. 

2. Ekonomická komise AS FSV UK se schází 27. srpna 2020 od 14:30 hodin, jedním z 
hlavních bodů programu bude společný materiál předsedkyně EK FSV UK dr. Hany 
Kubátové a předsedy senátu, který se týká problematiky administrace vědeckých projektů 
na FSV UK a režií. Dr. Kubátová má již zpětnou vazbu z některých institutů FSV UK, 
týkající se práce administrace projektů na institutech a koordinace činnosti s oddělením 
vědy. Předseda AS FSV UK počítá s tím, že tajemník fakulty dodá do konce týdne slíbené 
podklady k režiím apod.  

3. V pondělí 24. srpna 2020 se uskuteční jednání předsednictva AS FSV UK, které bude 
schvalovat zářijový program zasedání AS FSV UK. Program počítá – kromě tradičních – s 
následujícími body: 1) Podmínky přijímacího řízení pro akademický rok 2021/2022, 2) 
Zrušení “starých” doktorských studijních programů, 3) Problematika administrace 
vědeckých projektů na FSV UK, 4) Příprava elektronických voleb do FSV UK na podzim 
2020. Předseda AS FSV UK požádal členky a členy kolegia o případné doplnění návrhu 
programu a zaslání podkladových materiálů.         

  
RŮZNÉ: 

1. Informovat studenty o stěhování do Pekařské (TK, ANT)  
2. Výjezdní zasedání kolegia děkanky ve dnech od 9. 9. – 10. 9. 2020. 

 
Zapsala: Klára Novosadová 
Vidi: Alice N. Tejkalová 
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