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Zápis č. 16 
z jednání kolegia děkanky ze dne 19. 8.  2019 

  
Přítomni: P. Bednařík, O. Blažek, T. Karásek, J. Kindermann, L. Krištoufek, A. N. Tejkalová, J. A. Víšek 
Omluveni:  Z. Kasáková, M. Krausz Hladká, J. Kučera, J. Remr, V. Moravec a N. Švarcová. 
 
Sdělení děkanky: 
1. Informovala o základních pravidlech komunikace mezi zaměstnanci institutů a zaměstnanci 

děkanátu. V poslední době se zmnožilo hulvátské chování některých zaměstnanců institutů v 
komunikaci s referenty děkanátu. Děkanka považuje slušnou komunikaci za základ dobrých 
pracovních vztahů a bude trvat na změně chování. Zároveň požádala proděkany a členy kolegia, 
aby nadále podporovali profesionální a korektní komunikaci z druhé strany. 

2. Agenda PR: 
 Od září do prosince 2019 v prostorách Karolina bude probíhat již pátý ročník Juniorské 

Univerzity Karlovy. Za FSV UK se střídají jednotlivé instituty, v letošním roce přednášky za 
IPS FSV UK, prostor byl letos pro dvě přednášky, a to v prvním a posledním termínu: 25. 9. 
2019: Viera Knutelská (IPS FSV UK): Co a jak nám (ne)diktuje Evropská unie; 4. 12. 2019 
Jakub Záhora (IPS FSV UK): Izraelské osady na Západním břehu: Politika a každodennost. 

 Propagace cizojazyčných programů - nově domluvena roční spolupráce na projektech 
CzechUniversities.com a s GoAbroad.com., probíhá příprava podkladů.  

 
Sdělení členů kolegia děkanky: 
doc. PhDr. Ladislav Krištoufek, Ph.D. - proděkan pro studijní záležitosti 
1. Probíhá kontrola Karolínek před začátkem ak. roku. Došlo k sladění anglických termínů. 
2. Odeslaná informace o jazykové připravenosti uchazečů o studium na RUK, a to ve spolupráci se 

společností SCIO. 
3. Probíhá první fáze připomínek k Pravidlům pro organizaci studia FSV UK, konkrétně na 

studijním oddělení. V druhé fázi budou pravidla diskutována s instituty FSV UK a ve finální fázi s 
AS FSV UK, konkrétně studijní komisí. 

4. Po chybné komunikaci ohledně termínů SZZk ze strany některých institutů FSV UK směrem ke 
studentům připraví SO strukturovaný flowchart pro nejdůležitější úkony (a termíny s odkazy na 
relevantní OD či OR), které studenti během studia potřebují. Standardní FAQ jsou průběžně 
aktualizovány. 

5. Na RUK bylo odesláno 83 odvolání, což je nárůst cca o třetinu oproti minulému roku (cca 60 
odvolání). 

6. Smlouva s CERGE ohledně navazujícího magisterského programu Ekonomický výzkum je 
připravena. 

7. Protiplagiátorský systém Urkund vs. Turnitin. 
8. Předložil návrh změny OD 17/2018 Užívání klasifikace A-F na UK FSV. Po zapracování podnětů 

ze strany kolegia bude opatření dopracováno a v komunikaci k vyučujícím budou uvedeny 
konkrétní příklady možností způsobu hodnocení. 

 
PhDr. Petr Bednařík, Ph.D. - proděkan pro koncepci a kvalitu studia 
1. Příští zasedání Rady pro vnitřní hodnocení bude 26. srpna 2019. Podle informace odboru 

akreditací RUK budou na tomto zasedání projednány fakultní akreditace Media and Area 
Studies, History and Area Studies, Social Sciences, Strategická komunikace. U akreditace 
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Balkánská, euroasijská a středoevropská studia nyní IMS připravuje opory předmětů 
distančního studia, které budou doplněny k připravenému akreditačnímu spisu.  

2. Pracovníci IPS a IES připravují akreditační spisy pro 3. vlnu akreditací, proběhly další 
konzultace s odborem akreditací RUK.  

3. Informoval, že s M. Čuprovou připravili pokyny pro sestavovatele, jakým způsobem mají 
vyplňovat akreditační spisy v akreditační aplikaci v SISu.      

4. Odbor pro záležitosti studentů RUK poslal pokyny, jaké informace chce doplnit v databázi členů 
oborových rad.           

 
JUDr. PhDr. Tomáš Karásek, Ph.D. - proděkan pro rozvoj 
1. Příprava projektu do výzvy 02_19_076 OP VVV (Inovace v pedagogice) - Katedra marketingové 

komunikace a PR IKSŽ (termín odevzdání 30. 8. 2019). 
2. Informace o koordinační schůzce OPPI a OZS k plnění úkolů a jejich vykazování v rámci výzvy 

015 OP VVV, která se konala dne 1. 8. 2019. 
3. Informace o rozpočtu a fungování jinonické knihovny v roce 2020. 
 
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 – v zákonné lhůtě nikdo z neúspěšných 

uchazečů nepodal námitky. V současné době je předložen návrh smlouvy s vítězným uchazečem 
(OHL ŽS, a. s.) na kolegium rektora (termín projednání 26. 8. 2019) a předsednictvo AS UK 
(termín projednání 26. 8. 2019). Následně bude smlouva předložena ke schválení do Správní 
rady UK. Zároveň se kontrolují přílohy smlouvy o dílo (pojistné smlouvy a bankovní záruky). 
Schůzka se zhotovitelem nad návrhem harmonogramu je naplánována na 19. 8. 2019. Děkanka 
poděkovala kolegům z projektového týmu Jinonice za odvedenou práci na přípravě veřejné 
zakázky, vzhledem k výši zakázky a situaci na jiných fakultách byla bezproblémová soutěž 
velkým úspěchem. 

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 31. 8. 2019. 

4. Předložena Žádost o platbu č. 5 a Zpráva o realizaci za období 02-04/2019, čekáme na její 
odsouhlasení ze strany MŠMT. Žádost o platbu č. 6 a Zpráva o realizaci za období 05-07/2019 
bude předložena 28. 8. 2019. 

5. Hledání náhradních prostor za Areál Jinonice po dobu rekonstrukce - budou osloveny RK pro 
hledání náhradních prostor. 
 

prof. RNDr. Jan Ámos Víšek, CSc. - člen kolegia děkanky pro přípravu strategických a 
koncepčních dokumentů 
1. Dotázal se, zda byly vyhlášeny výsledky  Ceny Arnošta z Pardubic, děkanka sdělila, že fakulta 

zatím oficiální výsledky neobdržela.   
 
Ing. Ondřej Blažek - tajemník fakulty 
1. IT - weby - dokončena analýza současného stavu webů od StoryTLRS - stabilizace současného 

cross-doménového řešení (domény FSV UK, IMS, knihovna) je otázkou nižších  
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desítek hodin developmentu, možnost provést v září/říjnu 2019. V současné době probíhá 
nacenění migrace domén IPS, IKSŽ, ISS a je třeba otevřít diskusi o IES, tak aby celková migrace 
proběhla pokud možno do konce roku 2019.  Po té by následovala práce na multi-site řešení pro 
weby projektů. 

2. IT - Probíhají práce na aplikaci Střediska plus je třeba znovu zjistit stav ohledně platebních bran. 
3. IT - infrastruktura - externí společnost ve spolupráci s IT dokončila návrh IT architektury 

infrastruktury a odhady práce nutných pro implementaci jednotlivých samostatných projektů 
(Zapojení a instalace VMWare prostředí, Zálohovací systém, Migrace, Konfigurace bezpečnosti a 
provozu, o kterých budeme v tomto týdnu ještě jednat). Podařilo se zajistit všechny potřebné 
komponenty.  

4. Personální informace: 
 IT - nábor - Linux administrátor - probíhá jednání o termínu nástupu, dále probíhá 

VŘ na podporu koncových uživatelů (náhrada za odchody). 
 Personální oddělení - od září nastupují dvě nové pracovnice za mzdové referentky, 

které odešly po skončení roční smlouvy. 
 Ekonomické oddělení - od září nastoupí nová účetní majetku (současná se stala 

hlavní účetní po odchodu té předchozí). Probíhá intenzivní diskuze jak od příštího 
roku uchopit agendu controllingu a projektového účetnictví. 

5. Ve spolupráci s OZS probíhají analýzy procesů CJSP. 
 

PhDr. Václav Moravec, Ph.D., Ph.D. - předseda AS FSV UK (zprostředkovala ANT) 
1. V pátek 9. srpna 2019 bylo v souladu s novým jednacím řádem AS FSV UK ukončeno jednání 

a hlasování pléna senátu per rollam - a to s následujícím výsledkem: A) AS FSV UK 
jednomyslně schválil úpravu podmínek přijímacího řízení pro studium v akademickém roce 
2020/2021, B) AS FSV UK schválil zápis ze zasedání ze dne 4. června 2019. Předseda AS FSV 
UK ocenil práci všech senátorek a senátorů, které/kteří i v čase dovolených a prázdnin 
věnovali svůj čas senátním povinnostem.  

2. Zápis o hlasování per rollam bude AS FSV UK schvalovat na svém nejbližším řádném 
zasedání, tzn. 1. října 2019. Součástí zápisu o hlasování per rollam bude jmenný seznam 
senátorek a senátorů s uvedením toho, jak každá/každý z nich hlasoval(a).     

  
 
Zapsala: Klára Novosadová  
Vidi: Alice N. Tejkalová   

 


