Zápis č. 17
z jednání kolegia děkanky ze dne 9. 9. 2019
Přítomni: O. Blažek, Z. Kasáková, J. Kindermann, L. Krištoufek, J. Kučera, J. Remr, A. N. Tejkalová, J.
A. Víšek
Omluveni: P. Bednařík, T. Karásek, M. Krausz Hladká, V. Moravec
Sdělení děkanky:
1. Proděkanka Švarcová rezignovala ze zdravotních důvodů ke 31. srpnu 2019 na svou funkci,
děkanka momentálně jedná s potenciálními kandidáty na funkci, naplánované setkání s
předsedy oborových rad a členy koordinačních rad 27. 9. v 9:00 proběhne. Děkanka poděkovala
paní proděkance za její veškerou dosavadní skvělou práci pro fakultu.
2. Na stránkách MŠMT je k dispozici Výroční zpráva o stavu a rozvoji vzdělávání v České republice
2018, děkanka požádala členy KD, aby se s obsahem zprávy v pro sebe relevantních oblastech
seznámili.
3. Strategický dokumenty:
a) Přehled termínů k procesu schválení Plánu realizace strategického záměru pro rok 2020:
1) děkanka vytvoří základní osnovu jako sdílený dokument do 23. 9. 2019,
2) členové KD se svými odděleními zpracují své části do 31. 10. 2019 18:00,
3) dne 4. 11. 2019 bude projednáno na KD,
4) dne 5. 11. 2019 bude dokument odeslán členům RKD s žádostí o vyjádření do 12. 11.
2019,
5) 18. 11. 2019 bude dokument odeslán jako řádný podklad AS FSV UK.
b) Strategický záměr 2021 - 2025:
předložila přijaté podněty od ředitele IES FSV UK a proděkana Karáska a představila
harmonogram tvorby 1. draftu nového strategického záměru pro rok 2021 - 2025, z AS FSV
UK žádné podněty k zařazení do strategického záměru zaslány nebyly, navzdory výzvě na
červnovém zasedání.
Přehled termínů:
1) děkanka vytvoří základní osnovu jako sdílený dokument do 10. 11. 2019,
2) členové KD vyplní 1. drafty svých částí do 19. 12. 2019 9:00,
3) první verze bude projednána na KD 6. 1. 2020,
4) následně bude dokument dopracován do druhé verze, která bude předložena na prvním
zasedání RKD v roce 2020, a poté AS FSV UK pro diskusi, než bude materiál finalizován jako
klasický podkladový materiál.
4. Předložila návrh profesora Mlčocha a profesora Víška na udělení čestného titulu “doctor
honoris causa” Univerzity Karlovy pro Dr. Ing. Zdeňka Drábka - kolegium děkanky nominaci
podporuje, návrh bude předán k projednání VR FSV UK, z IMS FSV UK zašlou další nominaci.
5. Agenda PR:
 Na webu na úřední desce byla zveřejněna Výroční zpráva za r. 2018.
 K 15. 9. 2019 odstartuje prodej speciální edice přívěsků na klíče jako vzpomínkového
předmětu na 17. 9. 1989. Veškerý výtěžek z jejich prodeje bude věnován organizaci
Asistence, o. p. s. Zároveň s prodejem poběží informační kampaň pro asistenci při studiu.
 Proběhla schůzka s grafikem k tvorbě propagačních videí.
 Doobjednání prodejního textilu - dámská a pánská trička, nově kšiltovky a džínové bundy.
 Řeší se platforma pro rozesílání newsletteru.
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Sdělení členů kolegia děkanky:
prof. PhDr. Jaroslav Kučera, CSc. - proděkan pro vědu a výzkum, statutární zástupce děkanky
1. Informace o průběhu vnitřního hodnocení tvůrčí činnosti na UK - 2. září byl termín pro zasílání
hodnotící zprávy za jednotlivé obory. Zprávy budou zaslány členům Mezinárodní rady, která se
sejde 4. 10. 2019 (jednání se zúčastní i zástupci institutů FSV UK), poté bude předáno na VR FSV
UK, bude připraven harmonogram.
doc. PhDr. Ladislav Krištoufek, Ph.D. - proděkan pro studijní záležitosti
1. Proběhla schůzka SO a zástupci institutů FSV UK ohledně průběhu SZZk a činnostem jim
předcházejícím. Zároveň byla příležitost prodiskutovat i témata mimo SZZk.
2. V návaznosti na komplikace během kontrol studijních povinností proběhne prověření možnosti
automatických kontrol v SIS, které v současné době FSV UK nemá.
3. Poskytnut rozhovor pro časopis Perpetuum ohledně studia na FSV UK.
4. Předložil návrh změny OD 17/2018 Změna opatření děkanky Užívání klasifikace A-F na UK FSV
(podrobnější informace bude zaslaná garantům oborů a vyučujícím).
5. Probíhá dolaďování detailů programu prg.ai Minor, konkrétně varianty TECH, do které FSV
přispívá třemi předměty.
6. Smlouva s CERGE ohledně navazujícího magisterského programu Ekonomický výzkum
finalizována.
7. V neděli 8. 9. 2019 byla uzavřena možnost vkládat komentáře ze strany vyučujících k hodnocení
předmětů za LS 2018/2019.
8. Navrhne AS FSV UK, aby Zlaté kurzy za LS 2018/2019 byly uděleny během listopadového
zasedání AS.
9. Prodloužena smlouva s URKUND, srovnávání možností systému URKUND a TurnItIn bude
probíhat během ZS 2019/2020 a v LS 2019/2020 bude rozhodnuto, zda přejít výhradně na
systém TurnItIn.
PhDr. Petr Bednařík, Ph.D. - proděkan pro koncepci a kvalitu studia (zprostředkovala ANT)
1. Rada pro vnitřní hodnocení na svém zasedání 26. srpna 2019 projednala akreditace FSV UK.
Schválila na maximální dobu 10 let bakalářské akreditace History and Area Studies a Social
Sciences a magisterskou akreditaci Media and Area Studies. Magisterskou akreditaci Strategická
komunikace schválila na 5 let. Souhlasila rovněž s podobou opor distančního studia
magisterského studijního programu Mediální studia, které byly odevzdány v rámci nápravného
opatření. Zbývající akreditace z 2. vlny akreditačního procesu Balkánská, euroasijská a
středoevropská studia bude po dodání opor distančního studia projednána na zasedání RVH 23.
září 2019.
2. M. Čuprová a P. Bednařík nachystali další aktualizace manuálu pro přípravu akreditací 3. vlny,
které musí být vyplněny v akreditační aplikaci v SISu. Probíhají konzultace s odborem kvality
vzdělávací činnosti a akreditací RUK. IES FSV UK a IPS FSV UK intenzivně pracují na přípravě
akreditačních spisů, aby mohly být předloženy v polovině října k projednání na listopadových
zasedáních AS a VR. IKSŽ FSV UK a ISS FSV UK musí mít své akreditace hotové do poloviny
prosince.
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Mgr. Jiří Remr, Ph.D. - člen kolegia děkanky pro e-learning a nové vzdělávací platformy
1. Školení k systému Moodle - ředitelům institutů FSV UK rozeslána žádost o součinnost při
hledání termínů.
2. Informace o přípravě konference k inovacím ve vzdělávání.
PhDr. Zuzana Kasáková, Ph.D. - proděkanka pro zahraniční styky
1. Informovala o personální situaci na OZS - na místo Elišky Kozákové nastoupila Mgr. Eliška
Kubjátová se specializací na mezifakultní spolupráce - přijíždějící studenti, meziuniverzitní
spolupráce - přijíždějící studenti, akademickou mobilitu, mezivládní dohody, mezinárodní
kreditovou mobilitu, CEEPUS, AKTION).
2. Vyhlášeno nové kolo Fondu mobility.
3. Uzavřeno Memorandum of Understanding a meziuniverzitní dohoda o studentské výměně s
univerzitou St. Thomas.
4. V pondělí 9. září proběhne slavnostní zahájení činnosti Herzlova centra izraelských studií, za
FSV UK se zúčastní děkanka, proděkanka pro zahraniční styky a proděkan pro vědu.
5. Proběhlo setkání OZS s projektovým oddělením ohledně aktivit v projektu 015.
6. Otázka přijíždějících zahraničních studentů v programu Erasmus+ v rámci smluv a výběr
předmětů.
7. Na RUK zaslána žádost o kompletní přeložení informací v aplikaci pro studenty Erasmus do
anglického jazyka.
8. V rámci staff mobility Erasmus+ navštíví FSV UK zástupci z Fakulty veřejné správy UPJS v
Košicích.
9. Proběhlo doplňkové výběrové řízení v rámci mezifakultních dohod.
10. Ve středu 18. 9. 2019 proběhne setkání Rady Česko-čínského centra.
11. V pondělí 23. 9. 2019 se uskuteční přivítání přijíždějících Erasmus studentů na FSV UK.
PhDr. Malvína Krausz Hladká, Ph.D. - členka kolegia děkanky pro mezinárodní a cizojazyčné
studijní programy (zprostředkovala ANT)
1. Personální situace na referátu CJSP prozatím ustálená - rozloučili jsme se s Barborou
Pelantovou, novou posilou je Eva Kapuciánová.
2. Proběhly schůzky mezi vedením fakulty (p. tajemník O. Blažek, MKH) s vedoucími OZS a EO a
referenty OZS. Pan tajemník a vedoucí OZS provedli vnitřní audit, následně se řešila
restrukturalizace; pracovné náplně; dohodnutý postup je v písemné podobě schválen a bude
sloužit jako harmonogram pro obě oddělení. Touto cestou velice oceňujeme konstruktivní
přístup pana tajemníka a jeho intenzivní řešení této dlouhodobě upozaděné problematiky.
3. V létě proběhly schůzky s p. Hurdovou (KaM) ohledne “housing coordinator” - studenta
asistujícího našim zahraničným studentům na vybraných (nejpočetněji obsazených) kolejích. V
spolupráci s FF UK jsme naše podněty komunikovali, doladili jsme detaily a od září bude na
kolejích námi vybraný student tuto službu poskytovat.
4. V pondělí, 16. 9. 2019 od 16:00 se uskuteční první společný Den otevřených dveří pro anglické
bakalářské programy (BEF, PPE, Social Sciences a HAS) v budově v Opletalově ul.
5. Byly vytvořené jednoduché a funkční nástroje pro efektivnější koordinaci v programech:
a) sdílená tabulka cest a PR aktivit pro všechny bakalářské programy (povinnost sdílet tyto
informace s fakultou a ostatními programy) a
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b) kumulace všech PR materiálů všech programů na referátu CJSP na OZS sloužící pro účely
všech zaměstnanců FSV UK (před výjezdem na zahraniční cesty, pro PR aktivity apod).
Děkanka bude apelovat na ředitele institutů FSV UK, aby informovali o všech nových studijních
programech.
6. Slevy v programech - ředitelé institutů FSV UK neschválili návrh na plošné snížení ceny
(transformace semestrální slevy za poslední semestr studia), v souladu se Statutem UK není
možné nadále tuto slevu studentům poskytovat. Bude vytvořeno OD k podmínkám pro snížení
poplatků za studium ke schválení na říjnovému zasedání AS FSV UK.
7. Využívání a platba za služby DHL při rozesílání dokumentů o přijetí a ubytovacích smluv vyvstává potřeba DHL využívat obecně (mimo země EU), finanční zátěž rozdělena mezi fakultu
a instituty FSV UK (finanční rozvaha bude poskytnuta p. tajemníkovi k rozhodnutí).
8. Děkanka poděkovala dr. Krausz Hladké za mimořádný kus letní práce a ocenila podpůrné
aktivity směrem k CJSP.
JUDr. PhDr. Tomáš Karásek, Ph.D. - proděkan pro rozvoj (zprostředkovala ANT)
1. OP VVV, výzva 015: 1) Probíhá diskuse s OPP RUK o parametrech úpravy indikátorů v rámci
připravené žádosti o změnu. Jádrem změny je adaptace anotace na stávající terminologii
(programy místo oborů) a navazující úprava indikátorů. 2) Probíhají jednání s řešiteli
jednotlivých dílčích projektů s cílem zajištění slíbených výstupů a vyjasnění problémů při
předkládání čtvrtletních zpráv o realizaci.
2. OP VVV, výzva 016: Dne 22. 8. 2019 proběhlo jednání s řídícím orgánem na MŠMT ohledně
možné úpravy klíčových indikátorů (počet studentů využívajících budovanou infrastrukturu, tj.
jinonický minikampus). Řídící orgán doporučil, aby úprava indikátoru byla řešena až poté, co
bude jasněji ohledně počtu studentů zapsaných do studia k datu ukončení projektu.
3. OP VVV, výzva 070 (Mezinárodní mobilita výzkumných pracovníků MSCA-IF II): Dopis
kvestorky s upozorněním, že fakulty ponesou odpovědnost za případné krácení v plném
rozsahu, dojde-li k němu jejich pochybením. V rámci projektu je na FSV UK realizován pobyt dr.
Testy na ISS FSV UK (od března, garant doc. Uherek), dosud nebyl zahájen pobyt dr.
Karabegovič na IMS FSV UK (garantka doc. Králová) - RUK bude požádán o změnu
harmonogramu mobility. Děkanka přiblížila velmi složité jednání k této mobilitě, které
konzumovalo neúměrné množství času personálnímu i projektovému oddělení a nakonec i
děkance a tajemníkovi, nespokojenost již tlumočila řediteli IMS, který přislíbil zjednat rychlou
nápravu. Fakultě nicméně stále hrozí, že bude muset nést finanční náklady za neuskutečněnou
či zkrácenou mobilitu. Tyto náklady by případně šly na vrub institutu.
4. OP VVV, výzva 076 (Inovace v pedagogice): Byl podán projekt “Výzkum komunikace MŠMT ve
vztahu k různým skupinám stakeholederů”. Velké poděkování doc. Hejlové za iniciaci a
zpracování obsahu projektu, Mgr. Kraisinger Karramové za operativní zajištění administrace a
podání grantu a vedoucí OPP RUK, Mgr. Baťkové za ochotu a pomoc při zpracování projektové
žádosti.
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 – Smlouva o dílo byla schválena Správní
radou UK dne 4. 9. 2019. Kontrola interim VZ ze strany MŠMT – odd. OP VVV nezjistila žádné
nedostatky. Zbývá dokončit kontrolu VZ ze strany MŠMT – odd. investic. Závazný harmonogram
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2.

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

ze strany stavby by měl být předložen do 19. 9. 2019. Podpis smlouvy o dílo by měl proběhnout
do poloviny října.
Veřejná zakázka na Technický dozor stavebníka a koordinátora BOZP – termín pro podání
nabídek byl kvůli dotazům uchazečů posunut do 30. 8. 2019. Obdrželi jsme 3 nabídky. Hodnotící
komise zasedala dne 5. 9. 2019, všichni uchazeči budou vyzváni k doplnění nabídek do 16. 9.
2019. Uchazeč s nejnižší nabídkou bude vyzván ke zdůvodnění mimořádně nízké ceny. Další
jednání hodnotící komise bude dne 19. 9. 2019.
Veřejná zakázka na zpracování projektové dokumentace interiérů - vyhlášení 29. 8. 2019, lhůta
pro podání nabídek je do 20. 9. 2019.
Dne 28. 8. 2019 na MŠMT předložena Žádost o platbu č. 6 a Zpráva o realizaci za období 0507/2019.
MŠMT uznalo naše připomínky k navržené korekci k VZ 020 – zajištění právních služeb k
významným stavebním zakázkám, které organizoval odbor veřejných zakázek a nebude nás
penalizovat. Poděkování za zpracování připomínek JUDr. Pavlové.
Hledání náhradních prostor za Areál Jinonice po dobu rekonstrukce (08/2020 - 07/2022). Nyní
jsou oslovovány realitní kanceláře pro hledání náhradních prostor.
Informace o rekonstrukci objektu Voršilská.
Kavárna Hollar – stavebně dokončeno. Kolaudace by měla proběhnout do konce září 2019 –
dosud v jednání se Stavebním úřadem Praha 1.
Opletalova - stavební úpravu vstupu na balkon projednává ing. arch. Pluhař z OP VVV.

prof. RNDr. Jan Ámos Víšek, CSc. - člen kolegia děkanky pro přípravu strategických a
koncepčních dokumentů
1. Hlávkova nadace - informace k podávání žádostí.
Ing. Ondřej Blažek - tajemník fakulty
1. Weby - dnes podepisujeme smlouvu na stabilizaci současného cross-doménového prostředí
(domény FSV, knihovna, IMS). Stabilizace by měla být hotova do poloviny října 2019. Také jsme
na konci minulého týdne obdrželi nabídku na migrace domén ISS, IKSŽ a IPS, které by měly
následovat v říjnu a listopadu 2019. V nejbližší době začneme jednat o doméně IES, která by
měla být zařazena do cross-doménového prostředí nakonec. Projektové “microsites” budou
systematicky řešeny v příštím roce, zatím je udržován současný stav, IT oddělení zatím dokáže
zajistit development na platformě WordPress.
2. Upgrade infrastruktury - první “projekt” Zapojení a instalace síťové infrastruktury a VMWare
prostředí začne s největší pravděpodobností v druhé půlce září 2019 a dokončen by měl být na
začátku ledna příštího roku. Následovat budou projekty Zálohování, Migrace a Konfigurace
zabezpečení.
3. Probíhají intenzivní práce na nové aplikaci “Střediska”.
4. Od poloviny října 2019 bude zprovozněna nová verze platebních bran, která by měla lépe
vyhovovat potřebám CJSP.
5. Personální situace na IT - přijali jsme specialistu na Linux a probíhá výběrové řízení na jednoho
pracovníka podpory koncových uživatelů.
6. Personální oddělení - personální situace je stabilizovaná, nicméně nové kolegyně se musí
zapracovat.
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7. Ekonomické oddělení - analyzujeme možnosti posílení týmu v souvislosti s nedostatečně
pokrytou funkcí kontrolingu a projektového/manažerského účetnictví.
8. V návaznosti na vzájemné vyúčtování za výuku mezi IES FSV a MFF za zimní semestr
2018/2019 (které bylo schváleno), MFF žádá prostřednictvím svého tajemníka, pana Lísky, o
schůzku za účasti příslušných proděkanů na téma aktualizace deset let staré smlouvy.
Různé:
1. Návrh termínu výjezdního zasedání v roce 2020 (ANT).
2. Zástup děkanky na slavnostním shromáždění ve Velké aule Karolina v úterý 15. 10. 2019 v
11:00 hodin - předání dekretů novým docentkám a docentům UK - zastoupí proděkan Kučera
(ANT).
3. Zástup děkanky na slavnostní vernisáži výstavy “Václav IV., Král rozhraní věků, 600 let od úmrtí
římského a českého krále”, která se koná ve středu 18. 9. 2019 v 17:00 hod. v Křížové chodbě
Karolina - zastoupí proděkan Kučera (ANT).
Zapsala: Klára Novosadová
Vidi: Alice N. Tejkalová
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