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Zápis č. 15 
z jednání kolegia děkanky ze dne 29. 7.  2019 

  
Přítomni: P. Bednařík, T. Karásek, Z. Kasáková, L. Krištoufek, J. Kučera, J. Remr  
Omluveni: O. Blažek, J. Kindermann,  M. Krausz Hladká, V. Moravec, A. N. Tejkalová, N. Švarcová, J. 
A. Víšek 
 
Sdělení děkanky (zprostředkoval proděkan Kučera): 
1. Informace o stanovisku Etické komise UK k loňskému podnětu FSV UK.  
2. Obsazení míst kolegiem na promocích na podzim 2019. 
3. Informace o úspěších ERASMUS MUNDUS projektů, ve kterých je zapojená FSV UK, více viz 

informace na webových stránkách FSV UK. 
4. Nabídka účasti na seznamovacím kurzu PK FSV UK - víkend 28. 9. 2019 (na účasti se domluví 

proděkan Karásek s dr. Malvínou Krausz Hladkou).  
5. Agenda PR: 

 V týdnu od 11. do 17. 11. 2019 se uskuteční Týden vědy a techniky, UK se v tomto roce 
zapojí, za FSV UK 14. 11. proběhne v Hollaru přednáška dr. Martina Riegla (IPS): Dopad 
klimatických změn na evropské bezpečnostní prostředí. 

 Probíhá aktualizace českých letáků součástí. 
 Přípravy na české a slovenské veletrhy (ve spolupráci s RUK) a objednávky zahraničních 

veletrhů, kterých se FSV UK účastní samostatně. 
 Objednávka nových propagačních předmětů - např. Keep Cup hrnků na kávu a čaj a doplnění 

prodejní kolekce oblečení. 
 Dodání prodejních přívěsků na klíče – ke 30. výročí sametové revoluce, výtěžek z prodeje 

přívěsků (34 Kč z každého kusu) bude věnován neziskové organizaci asistence.org. Cena 
přívěsku bude 89,- Kč. Období prodeje: 15. 9. - 15. 12. 2019, ve stejném období poběží naše 
kampaň na podporu asistence při studiu pro studenty se speciálními potřebami. 
 

Sdělení členů kolegia děkanky: 
 
prof. PhDr. Jaroslav Kučera, CSc. - proděkan pro vědu a výzkum, statutární zástupce děkanky 
1. Informace k hodnocení dílčích zpráv za programy Progres na FSV UK. 
2. Informoval o výsledcích soutěže Primus; postup FSV UK v dalším kole. 
3. Požadavek z RUK - zaslání identifikace a popisu tzv. core facilities a přístrojů pořízených z 

prostředků OP VVV na FSV UK, cílem je nabídnout služby univerzitní akademické komunitě a 
partnerům v rámci 4EU+ (na fakultě se nenachází žádný významný přístroj či zařízení pořízené 
z prostředků OP VVV a fakulta nedisponuje žádnou core facility, jejíž využití by bylo možné ve 
smyslu požadavku z RUK).  

 
JUDr. PhDr. Tomáš Karásek, Ph.D. - proděkan pro rozvoj 
1. Informace o přípravě Strategického záměru UK 2021-2025 ve spojitosti s uvažovanými projekty 

pro budoucí OP (od roku 2023) - cílem je definovat cíle SZ takovým způsobem, aby na ně bylo 
možné navázat projekt OP. Harmonizace SZ a OP proběhne opět prostřednictvím Strategického 
plánu rozvoje (“SPR II”'). 
 
 

http://asistence.org/
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2. Informace o postupu a termínech průběžného hodnocení Institucionálního plánu FSV 2019-
2020 (do konce září pošle RUK formulář průběžného hodnocení, do konce října fakulty 
vypracují průběžnou zprávu, do konce prosince budou zprávy za celou UK schváleny vedením 
univerzity a odevzdány MŠMT) 

3. Informace o průběhu projektů OP VVV (viz ing. Kindermann). 
 

doc. PhDr. Ladislav Krištoufek, Ph.D. - proděkan pro studijní záležitosti 
1. Odvolací řízení k přijímacímu řízení - vše probíhá standardně,  23. 8. 2019 proběhne schůzka na 

RUK. 
2. AS FSV UK bylo předloženo doplnění Podmínek přijímacího řízení, konkrétně pro program IKSŽ 

FSV UK. Hlasování proběhne per rollam. Poděkování předsednictvu a tajemnici AS FSV UK za 
spolupráci. 

3. Přislíbena účast na zahajovacím kurzu IES FSV UK (E-GO). 
 

PhDr. Petr Bednařík, Ph.D. - proděkan pro koncepci a kvalitu studia 
1. Národní akreditační úřad na konci června poslal své rozhodnutí ohledně návrhu akreditace 

doktorského studijního programu Mediální a komunikační studia. NAÚ udělil akreditaci na 
období 5 let s kontrolními zprávami. Projednávání na NAÚ probíhalo od července 2018.  

2. Rada pro vnitřní hodnocení bude na svém srpnovém zasedání projednávat v rámci 2. vlny 
akreditace studijních programů Media and Area Studies, History and Area Studies, Social 
Sciences a Strategická komunikace. Všechny tyto akreditace byly upraveny podle připomínek 
odboru kvality vzdělávací činnosti a akreditací RUK. Akreditaci studijního programu Balkánská, 
euroasijská a středoevropská studia bude RVH projednávat až v září, protože je nutné ještě k 
akreditačnímu spisu připravit opory distančního studia. Fakulta v rámci nápravného opatření 
odevzdala RVH opory distančního studia pro studijní programy z 1. vlny akredicí - bc. 
Teritoriální studia, navazující mgr. Mediální studia.  

3. V červenci proběhla dvě jednání s pracovníky odboru kvality vzdělávací činnosti a akreditací 
RUK. Probírána byla metodika přípravy akreditací pro 3. vlnu, harmonogram schvalování 
návrhů SP, podoba státních zkoušek, technické záležitosti přípravy akreditací v SISu. Institutům 
byly následně sděleny základní výchozí informace a nyní budou probíhat další konzultace.  

4. Odbor pro studium a záležitosti studentů RUK připravil návrh opatření rektora o integrovaných 
studijních programech, které vymezí, jak má probíhat studium, které budou společně zajišťovat 
dvě fakulty UK. Současně vznikl vzor smlouvy, kterou budou fakulty podepisovat o společném 
zajišťování studijního programu.                
 

PhDr. Zuzana Kasáková, Ph.D. - proděkanka pro zahraniční styky 
1.    Výběrová řízení na pozice OZS. 
2.  Do konce týdne budou na RUK zaslány nominace na podporu zahraničních post-doků na UK. 
3. Ve čtvrtek 1. 8. 2019 proběhne schůzka s projektovým oddělením ohledně plnění povinností v 

rámci projektu 015. 
4. Probíhají LŠ. V pátek 2. 8. 2019 bude slavnostně ukončena LŠ AIPES na RUK. 
5. Prodloužen termín pro odevzdávání přihlášek v rámci výzvy Centra strategických partnerství v 

roce 2019 týkající se strategického uskupení CENTRAL. Informace zaslána na instituty. Nový 
fakultní termín je stanoven na 19. srpna 2019. 

6.   Vyhlášeno doplňkové výběrové řízení na studentské výjezdy v rámci mezifakultních dohod.  
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Mgr. Jiří Remr, Ph.D. - člen kolegia děkanky pro e-learning a nové vzdělávací platformy 
1. Proběhla aktualizace systému Moodle, příprava podzimních kurzů (od září). 
2. Informace o přípravě konference, informoval o zájmu zapojení Ústřední knihovny.  

 
Ing. Jan Kindermann - člen kolegia děkanky pro projekt Modernizace a rozšíření 
prostorového zázemí výuky v Areálu UK Jinonice (zprostředkoval proděkan Karásek) 
1. Veřejná zakázka na Generálního dodavatele stavby byla vyhlášena 15. 4. 2019. Lhůta pro 

podání nabídek byla k 17. 6. 2019. Rozhodnutí zadavatele o výběru dodavatele bylo zveřejněno 
22. 7. 2019, nyní běží 15-ti denní lhůta na podání námitek neúspěšných uchazečů.   Předpoklad 
uzavření Smlouvy o dílo 10/2019, zahájení prací 11/2019. 

2. Veřejná zakázka na Technický dozor stavebníka a koordinátora BOZP – datum zahájení 24. 6. 
2019, podávání nabídek do 23. 8. 2019. 

3. Veřejná zakázka na architekta interiérů - probíhá zpracování zadávací dokumentace, 
předpoklad vyhlášení do 15. 8. 2019. 

4. Předložena Žádost o platbu č. 5 a Zpráva o realizaci za období 03-05/2019, čekáme na její 
odsouhlasení ze strany MŠMT. 

5. Informace k hledání náhradních prostor za Areál Jinonice po dobu rekonstrukce. 
 

Ing. Ondřej Blažek - tajemník fakulty (zprostředkoval proděkan Kučera a proděkan 
Karásek) 
1. Probíhají práce na bodech pro zlepšení dle zadání EK AS FSV UK 

a. Projektový management vědeckých projektů - OV a pan prof. PhDr. Jaroslav Kučera, CSc. 
mají rozpracovaný manuál pro řešitele projektů. 

b. Aplikace Střediska - Václav Kraus, IT, provedl technickou analýzu a provedl přípravu 
exportu dat, nyní se zaměří na požadavky uživatelů. 

c. Harmonogram transferů a strhávání režií - zatím pouze přípravné diskuse (mírný skluz 
kvůli červencovým dovoleným na EO). 

d. Webové stránky projektů - souvisí s přechodem k novému dodavateli webových služeb, v 
tuto chvíli IT oddělení dokáže zajistit stránky na technologii WordPress, tento týden 
bychom se měli dozvědět, jak půjde zajistit provoz, administraci a migraci na Drupal - 
multisite řešení, což by měl být budoucí standard pro stránky projektů vyjma těch, kde 
budou platební brány - tam bude jiná, vlastní technologie. Hlavní stránky FSV UK, institutů 
FSV UK a knihovny budou na řešení Drupal - cross domain - lze navázat na práci 
předchozího dodavatele. 

e. Zaměstnávání nových pracovníků - podpůrné materiály - zatím pouze diskutováno, v 
červenci byla řešena akutní personální situace na HR, kdy po roční smlouvě odešly dvě 
referentky. 

f. Zahraniční granty - účtování dokladů v cizí měně - přípravy pro rok 2020. 
2. IT - upgrade infrastruktury - finalizuje nákup poslední  ch síťových komponentů nutných pro 

zapojení infrastruktury pro novou VMware farmu a také probíhá finalizace plánů pro migraci, 
která by měla začít do konce 2019. Stabilizace aktuální infrastruktury probíhá zejména díky užší 
spolupráci s ÚVT, kdy nám poskytli dočasně volnější kapacity Linux expertů.  

3. V souvislosti s programy Erasmus Mundus a zejména tam, kde je FSV v roli vedoucího člena, je 
potřeba zajistit a posílit administrativní kapacity na děkanátu. Již proběhly informační schůzky 
tajemníka a vedoucí EO s koordinátory projektu s PhDr. Martinem Mejstříkem, a Mgr. et Mgr. 
Eliškou Tomalovou, Ph.D. a také tajemníka s PhDr. Malvínou Krausz Hladkou, Ph.D. Bylo 
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dohodnuto, že v týdnu od 12. 8. 2019 proběhne další, koordinační schůzka se zástupci OZS, SO, 
EO. 

PhDr. Václav Moravec, Ph.D., Ph.D. - předseda AS FSV UK 
1. Od 25. července 2019 do 9. srpna 2019 se v souladu s novým jednacím řádem AS FSV UK 

uskutečňuje jednání a hlasování senátu per rollam se dvěma body programu: a) úprava 
podmínek přijímacího řízení pro studium v akademickém roce 2019-2020 /obor komunikační a 
mediální studia/, b) zápis ze zasedání AS FSV UK ze dne 4. června 2019. Podkladové materiály 
pro jednání a hlasování AS FSV UK per rollam byly zveřejněny na webových stránkách senátu 
dne 12. července 2019.  

2. Další řádné jednání AS FSV UK se podle schváleného harmonogramu uskuteční 1. října 2019 od 
15:00 hodin v H212. Předseda AS FSV UK požádal kolegium děkanky o předběžný plán agendy 
na první jednání pléna senátu v novém akademickém roce. 

3. Vedení AS FSV UK dosud nedostalo odpověď na dopis předsedy senátu odeslaný dne 13. května 
2019 předsedovi AS UK prof. Ing. Františku Zahálkovi, Ph.D. ve věci (ne)souladu Principů 
rozdělování příspěvků a dotací na Univerzitě Karlově s Dlouhodobým záměrem UK 2016-2020. 
Tento problém bude jedním z bodů jednání ekonomické komise AS FSV UK, jež se uskuteční dne 
27. září 2019 od 10:00 hodin v H212.  

  

 

Zapsala: Klára Novosadová 
Vidi: Alice N. Tejkalová  

 


