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Zápis č. 18 
z jednání kolegia děkanky ze dne 21. 9. 2020 

 
  

Přítomni: P. Bednařík, O. Blažek, T. Cahlík, T. Karásek, Z. Kasáková, J. Kindermann, 
L.Krištoufek, J. Kučera, M. Krausz Hladká, J. Remr, A. N. Tejkalová, J. A. Víšek 
On-line připojen: O. Blažek 
Omluveni: J. Kučera, V. Moravec 
 
Sdělení děkanky: 
1. Řešení situace kolem zákazu osobní přítomnosti studentů ve výuce od 21. 9. do 31. 10. 

2020. 
Z důvodu Nařízení Hygienické stanice hlavního města Prahy č. 12/2020 týkající se 
zákazu osobní přítomnosti studentů ve výuce od 21. 9. do 31. 10. 2020 na FSV UK: 
a. se veškerá výuka převádí do bezkontaktní podoby, výjimku mohou mít pouze 

předměty praktického charakteru s maximálním počtem 15 osob (praktické 
předměty s více než 15 zapsanými studenty jsou případně vyučovány v 
paralelkách), předměty praktického charakteru se rozumí například předměty 
pracující se technologiemi ve specializovaných učebnách, případně posilující 
praktické kompetence absolventů daných studijních programů.  

b. jsou povoleny individuální návštěvy knihoven a studoven, 
c. jsou povoleny individuální konzultace (preferována je bezkontaktní forma, 

kontaktní musí být předem domluvena), 
d. zkoušení probíhá za přítomnosti max. 10 osob,  
e. budovy FSV UK zůstávají otevřeny, 
f. nařízením Hygienické stanice hlavního města Prahy nedotčená pravidla z Opatření 

proti šíření koronaviru na FSV UK ze 14. 9. 2020 zůstávají nadále v platnosti. 
2. Program IAB FSV UK – zasedání proběhne zcela online.   
3. On-site visit k hodnocení vědy – 2. 10. 2020 (9:00 – 12:15 hodin) za vedení FSV UK se 

zúčastní děkanka, dr. Krausz Hladká, prof. Krištoufek. 
4. 25. září 2020 od 13:00 do 14:00 proběhne webinář přes Google Meet ke sdílení 

zkušeností a dobré praxe s online a distanční výukou. Povedou ho prof. Krištoufek 
a dr. Remr. 

5. Sdělení PR:  
• probíhá poptávkové řízení na papírenské dárkové produkty; 
• v rámci spolupráce s projektem nakarlovku.cz probíhá shromažďování podkladů 

o studijních programech FSV UK za účelem prezentace na webu projektu; 
• probíhá doplnění zásob reprezentativních dárkových předmětů pro instituty – 

komunikace se společností BeWooden ohledně broží FSV UK na míru; 
• vyhotoveny nové verze brožur pro první ročníky INTRO v české a anglické verzi; 
• proběhlo natáčení propagačního videa Getting around FSV UK buildings ve všech 

budovách fakulty a okolí. Publikováno bude na přelomu září/října. 

http://nakarlovku.cz/
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Sdělení členů kolegia děkanky: 
prof. PhDr. Ladislav Krištoufek, Ph.D. – proděkan pro studijní záležitosti 

1. Ředitelům rozeslána informace o licencích Zoom. 
2. Webináře ohledně distanční výuky a vybavení místností pro distanční výuku. Je 

možné sdílet ředitelům. 
3. (Pravidelné) online setkání s RUK (prorektorka Králíčková) ohledně distanční výuky 

proběhne 23. 9. od 15:30. 
4. Tvorba Stipendijního fondu je za období 1–7/2020 vyšší než rozpočtovaná tvorba. Již 

snížená o očekávaný dopad nevyměřování poplatků za covidový letní semestr. V 
nadcházejících měsících se tento efekt začne plně projevovat. Tvorbu a čerpání od teď 
sledujeme na měsíční bázi. Čísla ke konci srpna mohu představit na říjnovém AS FSV 
UK. 

5. Pro ZS AR 2020/21 jsou zrušeny imatrikulace. 
6. Promoce proběhly bez komplikací. 

 
doc. Ing. Tomáš Cahlík, CSc. – proděkan pro doktorské studium a další formy 
vzdělávání 

1. Krátká informace k začínajícímu “Welcome Week for FSV UK PhD students”. 
2. U výuky U3V online mohou, dle úvahy vyučujícího, proběhnou kurzy i s nižším 

počtem účastníků než 10. 
 
PhDr. Petr Bednařík, Ph.D. – proděkan pro koncepci a kvalitu studia 

1. Proběhly konzultace s paní prorektorkou Wildovou ohledně návrhů akreditačních 
spisů Bc. a navazujícího Mgr. studijního programu Ekonomie a finance. Na základě 
konzultací upravil doc. Gregor v obou spisech návrh podoby státních závěrečných 
zkoušek. Rada pro vnitřní hodnocení bude oba spisy projednávat na svém zasedání 23. 
září 2020.  

2. Pan rektor podepsal za Univerzitu Karlovu novou podobu smlouvy o realizaci 
studijního programu Erasmus Mundus Journalismus, Media and Globalisation.  

 
Mgr. Jiří Remr, Ph.D. – člen kolegia děkanky pro e-learning a nové vzdělávací 
platformy 

1. V pátek 25. 9. v 9:30 proběhne školení Moodle. 
2. Objasnil otázku dostupnosti licence ZOOM na UK, vše směřuje na úrovni UK spíše 

k MS Teams. 
 
PhDr. Zuzana Kasáková, Ph.D. – proděkanka pro zahraniční styky 

1. Informovala o setkání s panem prorektorem pro zahraniční vztahy a mobilitu a 
vedoucí ZO RUK. 

2. Informovala o způsobu podpory běloruských studentů ze strany UK.  
3. Informovala o 4EU+. 
4. Informace k distančnímu zápisu. 
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5. Komunikace s Alinou Kotovou z educations.com ze Stockholmu ohledně marketingu 
a propagace cizojazyčných programů 

 
PhDr. Malvína Krausz Hladká, Ph.D. – členka kolegia děkanky pro mezinárodní a 
cizojazyčné studijní programy 

1. Informace k prezenčnímu a distančnímu zápisu. Děkanka poděkovala dr. Krausz 
Hladké, vedoucí OZS i celému oddělení za skvělou flexibilitu v čase neustále se 
měnících podmínek, včetně MV ČR, které neinformovalo VŠ o změně pravidel 
pro studenty z “červených” zemí. 

2. OD k úlevám pro CJSP pro akademický rok 2020/2021. 
Kolegium děkanky OD schválilo. 

3. Nová sekce na anglickém webu FSV UK s názvem COVID-19 FAQ. 
4. Poděkování dr. Jiřímu Novákovi z IES za vytvoření anglického videotutorialu k zápisu 

do předmětů. KD se k poděkování připojuje. 
 
JUDr. PhDr. Tomáš Karásek, Ph.D. – proděkan pro rozvoj 

1. Elektronické informační zdroje: Univerzita nabídla dvě řešení – nákup oborových 
databází centrálně nebo ponechání jejich nákupu v gesci fakult. FSV UK preferuje 
druhou variantu, protože bude tyto databáze na období 2021 a 2022 pořizovat 
z rozpočtu jinonického projektu. Od roku 2023 se nebrání diskuzi o případné 
centralizaci. 

2. Univerzita uzavřela dohodu o narovnání se společností Inženýring dopravních staveb 
a.s., která do odstoupení od příkazní smlouvy dne 9. 4. 2020 zajišťovala pro FSV UK 
činnost technického dozoru stavby a koordinátora BOZP v rámci jinonického 
projektu.  

3. Vybavení pro hybridní výuku: Dodáno vybavení pro hybridní výuku v Pekařské 16, 
na 21. a 24. 9. naplánována školení pro vyučující. Objednáno vybavení pro hybridní 
výuku v Hollaru a Opletalově ulici – vše bude hrazeno z nepřímých nákladů projektu 
OP VVV ve výzvě 015. Poděkování IT oddělení za realizaci, KD se připojuje 
k poděkování. 
 
 

Ing. Jan Kindermann – člen kolegia děkanky pro projekt Modernizace a rozšíření 
prostorového zázemí výuky v Areálu UK Jinonice  

1. Aktuální informace o stavbě v Jinonicích: 
• práce probíhají dle smluvního harmonogramu: 
• bourací práce SO 01; 
• příprava na statické zajištění SO 01 – mikropiloty; 
• betonování základové desky SO 02; 
• zahájení armování spodní stavby SO 02 – 1. část právě probíhá; 
• schůzka s SVJ 609 – 24. 9. 2020. 
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Ing. Ondřej Blažek – tajemník fakulty 
1. Dnes proběhne distribuce ochranných prostředků proti Covid-19 na instituty a centra. 

Distribuovány budou obličejové štíty, jednorázové FFP1 roušky, jednorázové FFP2 
respirátory, rukavice, textilní roušky, dezinfekce na ruce a dávkovače. Jedná se 
o dodávku na měsíce září a říjen. Dodatečně budou ještě dodány zbývající poptané 
dávkovače a také prostředky pro dezinfekci povrchů. Dodávka na listopad bude 
realizována ke konci října. Zjišťujeme možnosti a poptáváme vícenásobně použitelné 
FFP2 respirátory (nano/stříbro). 

PhDr. Václav Moravec, Ph.D., Ph.D. – předseda AS FSV UK –  zprostředkovala ATN 
1. Po dohodě s proděkanem pro studijní záležitosti Ladislavem Krištoufkem a s ohledem 

na zhoršující se epidemiologickou situaci nebudou ocenění Zlatý kurz za letní semestr 
akademického roku 2019/2020 předávána v úvodu říjnového zasedání AS FSV UK.  

2. V úterý 29. září 2020 se uskuteční jednání předsednictva AS FSV UK, jež bude 
rozhodovat o formě nadcházejícího zasedání pléna AS FSV UK, které je naplánováno 
na 6. října 2020. Předseda AS FSV UK požádal členky a členy kolegia děkanky 
o definitivní představu zařazení jednotlivých bodů na jednání pléna senátu. Proděkan 
Karásek předloží informační bod týkající se univerzitního Institucionálního plánu 
na podporu strategického rozvoje na roky 2021 – 2025 a smlouvy o zřízení věcných 
břemen k Areálu Jinonice. Proděkan Krištoufek bude informovat o vývoji tvorby 
a čerpání stipendijního fondu. 

3. Předseda LK AS FSV UK Jiří Kukačka připravil po dohodě s předsedou senátu návrh 
časového plánu podzimních voleb do AS FSV UK, který budou projednávat jednotlivé 
senátní komise. Návrh počítá se třemi volebními dny, a to ve dvou variantních 
termínech: 10. až 12. 11. 2020 nebo 24. až 26. 11. 2020 (od 10:00 prvního dne 
do 18:00 posledního dne). Dále komise proberou návrh lhůt pro přijímání návrhů 
na kandidáty. Opět jsou ve hře dvě varianty, resp. dva týdny (tzn. 12. až 23. 10. 2020 
nebo 19. až 30. 10. 2020 dle určeného termínu voleb). Předseda AS FSV UK požádal 
tajemníka fakulty o vstřícnost podatelny, resp. otevíracích hodin s ohledem případnou 
špatnou epidemiologickou situaci. Předseda senátu počítá nadále s úzkou kooperací 
tajemníka a vedení senátních komisí ohledně technických okolností elektronických 
voleb. Tajemník FSV UK upozornil, že dosud se počítalo pouze se dvoudenními 
volbami. Kontaktuje v té věci předsedy LK AS FSV UK a AS FSV UK. 

4. Dne 1. října 2020 se uskuteční zasedání tří senátních komisí – a to legislativní (od 9:00 
hodin v budově Hollar, č. 110), ekonomické (od 14:30 hodin) a studijní (od 16:00 
hodin on-line formou). Od posledního zasedání senátu došlo k několika rezignacím 
dosavadních členek a členů EK AS FSV UK, což by mělo napomoci k vyšší 
usnášeníschopnosti komise. 

 
 
 
 



 

  
 Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd  /  Smetanovo nábřeží 6, 110 01 Praha 1 

info@fsv.cuni.cz, tel: 222 112 111 
www.fsv.cuni.cz 

 
 
RŮZNÉ: 

1. RKD se bude konat 30. 9. 2020 v 9:30 hod. v místnosti č. 212 (vzhledem k aktuální 
situaci Covid-19 nebudeme z hygienických důvodů jednání rozšířeného kolegia 
děkanky svolávat do Pekařské 405, ale bude se konat v místnosti č. 212 v budově 
Hollar, kde je více prostoru k dodržení vzdálenosti osob). 

 
 
 
Zapsala: Alena Holotíková  
Vidi: Alice N. Tejkalová 

 


