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Zápis č. 18. 
z jednání kolegia děkanky ze dne 23. 9.  2019 

  
Přítomni: P. Bednařík, O. Blažek, Z. Kasáková, J. Kindermann, L. Krištoufek, J. Kučera, V. Moravec, J. 
Remr, A. N. Tejkalová, J. A. Víšek 
Omluveni:  T. Karásek, M. Krausz Hladká 
 
Sdělení děkanky: 
1. Předložila návrh nových úvodních informací pro web o fakultě, vizi a hodnoty.  
2. Předložila pro informaci tiskovou zprávu a výsledky průzkumu s názvem Generace svobody, 

který mapuje postoje a názory mladých Čechů narozených po roce 1989. Průzkum zrealizovala 
iniciativa Svobodný listopad, kterou tvoří studenti Univerzity Karlovy,  mezi koordinátory je i 
Eliška Halaštová z FSV UK, a která připravuje kromě tohoto průzkumu mnoho dalších aktivit k 
letošnímu výročí událostí 17. listopadu. Děkanka ocenila zajímavý průzkum. 

3. Průzkum kromě nových informací o Češích ve věku 18 až 30 let přináší i srovnání se staršími 
průzkumy zaměřenými na celou českou populaci a Evropu. Respondenti byli také rozděleni do 
čtyř názorových skupin a bylo jim přiřazeno procentuální zastoupení v populaci. 

4. Sdělení PR: 
 ve dnech 6. a 7. 11. 2019 bude fotograf Jiří Thýn opět pořizovat snímky zaměstnanců na 

webové stránky a pro využití zaměstnanci (jeden den v Hollaru, jeden den v Jinonicích) 
 Byly vytištěny nové české letáky institutů, podmínky přijímacího řízení pro bakalářské 

obory, přehledy oborů a kateder, dvě verze brožury FSV Intro pro zahraniční studenty. 
 Ve dnech 24. - 26. 9. 2019 se koná veletrh Gaudeamus v Bratislavě, FSV UK se účastní v 

rámci společné prezentace UK. 
 27. 9. 2019 se koná Noc vědců s účastí FSV UK. 
 Personální změny na OVV od ledna 2020.  

5. Plán realizace strategického záměru v roce 2020 - požádala členy KD o doplnění cílů a 
indikátorů do 15. 10. 2019. 

6. Dne 27. 9. 2019 proběhne setkání s předsedy oborových rad a členy koordinačních rad 
doktorského studia, poděkovala dr. Bednaříkovi za spoluúčast na setkání.  

 
Sdělení členů kolegia děkanky: 
 
prof. PhDr. Jaroslav Kučera, CSc. - proděkan pro vědu a výzkum, statutární zástupce děkanky 
1. Předložil návrh IMS FSV UK na udělení Dr. h. c. Univerzity Karlovy. 
 
JUDr. PhDr. Tomáš Karásek, Ph.D. - proděkan pro rozvoj (zprostředkovala ANT) 
1. OP VVV, výzva 015 (Zvýšení kvality vzdělávání na UK a jeho relevance pro potřeby trhu práce): 

S vedoucí odboru projektové podpory RUK, Mgr. Baťkovou, proběhla série konzultací s cílem 
upravit fakultní podklad do připravované žádosti o změnu. Jádrem změny ze strany fakulty je 
úprava terminologie (“studijní obor” nahrazen “studijním programem”) a vyjasnění indikátoru - 
počtu nově akreditovaných studijních oborů v češtině. Výsledkem jednání je dohoda, že fakulta 
setrvá na původně stanovené výši indikátorů (10 programů, původně oborů) a do seznamu 
akreditací vybere ty, které jsou nejrelevantnější pro příslušný cíl výzvy - posílení relevance  
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výuky pro potřeby trhu práce. Za spolupráci patří velké poděkování Mgr. Kraisinger Karramové 
a proděkanu Bednaříkovi.  

2. OP VVV, výzva 027 (Mobilita výzkumných pracovníků UK): MŠMT jako řídící orgán provedlo 
kontrolu na místě. Zjištěna byla drobná administrativní pochybení bez finančního dopadu na 
dotaci. Doporučení do budoucna se týkají docházky (uvádět kompletní informace vč. čerpání 
dovolené, nemoci, vykazování všech odpracovaných hodin apod.) a zpráv o činnosti (uvádět 
veškerá přerušení pracovní činnosti - dovolená, nemoc a další - a správný počet odpracovaných 
hodin) - adekvátně platné pro projekty v dalších mobilitních výzvách (50, 70 74). Poděkování 
OPPI, zejména panu Petříkovi. 

3. OP VaVpI - udržitelnost: Kvůli pokračujícímu poklesu klíčového indikátoru (počet doktorandů 
využívajících vybudovanou infrastrukturu - z deklarovaných 500 klesá ke 400) byla vyvolána 
schůzka s řídícím orgánem (MŠMT).  

4. CVI: S ohledem na nenaplněná očekávání bylo rozhodnuto neprodloužit pracovní smlouvu 
stávajícímu vedoucímu CVI Mgr. Pilzovi. Současně bude vypsáno výběrové řízení na tuto pozici 
s předpokladem nástupu nového vedoucího od prosince 2019. 

 
doc. PhDr. Ladislav Krištoufek, Ph.D. - proděkan pro studijní záležitosti 
1. Informoval o nejasnostech v rigorózním řízení a nutnosti systematizace celého procesu. 

Děkanka požádala proděkana Bednaříka o sumarizaci informací z institutů a přípravu návrhu 
řešení situace. 

2. Informoval o vývoji v programu prg.ai Minor. 
3. Zprostředkoval dr. Krausz Hladkou předložené OD Stanovení a výběr poplatků spojené s 

posouzením splnění podmínky pro přijetí ke studiu na FSV UK. 
4. Příprava smlouvy mezi FSV UK a PřF UK ohledně společných studijních programů. 
 
PhDr. Petr Bednařík, Ph.D. - proděkan pro koncepci a kvalitu studia 
1. IMS FSV UK dokončil opory pro předměty studijního programu Balkánská, středoevropská a 

euroasijská studia v distanční formě studia. Akreditační spis tak mohl být předložen k 
projednání Radě pro vnitřní hodnocení, která by se jím měla zabývat na svém zasedání 23. září 
2019.  

2. IPS FSV UK a IES FSV UK pokračují v intenzivní přípravě akreditačních spisů pro 3. vlnu 
akreditací. Přípravu komplikují přetrvávající problémy s funkcionalitami akreditační aplikace v 
SISu. Fakulta vznesla požadavky firmě Erudio na úpravu funkcionalit. Proběhly také další 
metodické konzultace s oddělením kvality vzdělávací činnosti a akreditací RUK.  

3. S FF UK probíhá komunikace ohledně podpisu smlouvy o uskutečňování společného 
doktorského studijního programu Politologie. 

4. Příprava smlouvy k Erasmus Mundus.             
 
prof. RNDr. Jan Ámos Víšek, CSc. - člen kolegia děkanky pro přípravu strategických a 
koncepčních dokumentů 
1. Požádal, zda by bylo možné minimalizovat množství doručených e-mailů zařazovaných do 

spamu, jedná se o e-maily z RUK a jiných organizací. Děkanka jeho stanovisko podpořila, 
stávající praxe je velmi problematická. 
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PhDr. Zuzana Kasáková, Ph.D. - proděkanka pro zahraniční styky 

1. Informovala o setkání Rady Česko-čínského centra UK. 
2. Proběhla schůzka s proděkanem L. Krištoufkem a panem tajemníkem ohledně přijíždějících 

studentů v rámci programu Erasmus. Byl domluven návrh, aby studenti zůstali vždy pod 
smlouvou, v rámci které na FSV UK přijeli. Pokud si zvolí jeden nebo více předmětů z jiného 
institutu, dojde k přeúčtování studentokreditů dle jazyka předmětu podle opatření děkanky č. 
13/2018. Za přípravu podkladů pro přeúčtování (všech typů studentů - čeští, Erasmus, 
cizojazyční) bude zodpovědná osoba na studijním oddělení. Bude projednáno na RKD.  

3. Příprava na uvítání přijíždějících studentů v rámci programu Erasmus+. 
 

PhDr. Malvína Krausz Hladká, Ph.D. - členka kolegia děkanky pro mezinárodní a cizojazyčné 
studijní programy (zprostředkovala ANT) 
1. Ve dnech 19. 9.  a 20. 9. 2019 proběhly zápisy do programů CJSP; předcházely detailní přípravy, 

zavedení formulářů vyžadujících RUK. 
2. Předložené OD k úlevám CJSP. 
 
Mgr. Jiří Remr, Ph.D. - člen kolegia děkanky pro e-learning a nové vzdělávací platformy 
1. Školení na systém Moodle - oslovil ředitele institutů FSV UK, probíhá výběr termínu i kurzy 

samotné. 
2. Informace k přípravě konference k inovacím ve vzdělávání -  probíhá koordinace s RUK.  
 
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 – je dokončena kontrola VZ ze strany MŠMT 

– odd. investic. Závazný harmonogram ze strany stavby by měl být předložen do 26. 9. 2019. 
Podpis smlouvy o dílo by měl proběhnout do konce září 2019. 

2. Veřejná zakázka na Technický dozor stavebníka a koordinátora BOZP – obdrželi jsme 3 
nabídky, všichni uchazeči byli vyzváni k doplnění nabídek do 16. 9. 2019. Uchazeč s nejnižší 
nabídkou byl vyzván ke zdůvodnění mimořádně nízké ceny. Další jednání hodnotící komise 
proběhlo dne 19. 9. 2019, kde bylo konstatováno, že uchazeč dostatečně nezdůvodnil 
mimořádně nízkou nabídkovou cenu. 

3. Veřejná zakázka na zpracování projektové dokumentace interiérů - vyhlášení 29. 8. 2019, lhůta 
pro podání nabídek byla do 20. 9. 2019. Jednání hodnotící komise dne 25. 9. 2019. 

4. Hledání náhradních prostor za Areál Jinonice po dobu rekonstrukce (07/2020 - 9/2022). Nyní 
jsou oslovovány realitní kanceláře pro hledání náhradních prostor. 

5. Kavárna Hollar – stavebně dokončeno. Závěrečná prohlídka stavby byla 17. 9. 2019. Kolaudační 
rozhodnutí bude vydáno v týdnu od 23. 9. 2019. Děkanka informovala o nesrovnalostech s 
platbami od sdružení Studenti IKSŽ (pohledávky jsou momentálně vypořádány, ale paní 
Tóthové a paní Kryšpínové trvalo několik měsíců peníze od sdružení dostat), vymínila si proto 
podepsat dohodu s jiným zástupcem sdružení než se stávajím předsedou. 
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Ing. Ondřej Blažek - tajemník fakulty 
1. Předložil návrh opatření děkanky Stanovení cen komerčních krátkodobých pronájmů místností v 

Opletalově ulici a svěření správy agendy krátkodobých pronájmů řediteli Institutu ekonomických 
studií FSV UK. Budova Hollar byla z opatření děkanky vyřazena z důvodu nedostatečné kapacity 
pro fakultní aktivity a RTL z důvodu, že vybavení je pořízeno z projektu PRSP, návrh OD byl 
předán ke schválení na IKSŽ FSV UK a IES FSV UK.   

2. Dále předložil Metodický pokyn k pronajímání místností pro letní školy a jiné formy vzdělávání 
organizované na FSV UK, vydaný pro cenové kalkulace jarních škol, letních škol, apod. 

3. Předložil návrh OD Podávání projektových přihlášek a hospodaření s projektovými prostředky. OD 
bude doplněno metodickými pokyny, které připravuje OV a nyní jsou v připomínkovém řízení. 

4. V tomto týdnu bude na instituty IPS FSV UK, ISS FSV UK a IKSŽ FSV UK zaslán návrh na 
harmonogram migrace webů těchto institutů do cross-doménového prostředí během října a 
listopadu tohoto roku. Weby institutu IES FSV UK budou migrovány následně, během podzimu 
proběhnou přípravné práce. 

PhDr. Václav Moravec, Ph.D., Ph.D. - předseda AS FSV UK 
1. V pátek 27. září 2019 v 10:00 hodin se v H212 uskuteční jednání ekonomické komise AS FSV 

UK. Její předsedkyně dr. Hana Kubátová již odeslala pozvánku s následujícími body programu: 
a) zlepšení administrace vědeckých projektů, b) problematika narůstající administrativní zátěže 
(kroky vedoucí k jejímu odbourání, např. elektronizace cestovních příkazů), c) problematika 
sociálního pojištění, d) otázka principů tvorby rozpočtu Univerzity Karlovy, resp. dopady do 
rozpočtů fakult a nový Strategický záměr UK. Členky a členové vedení FSV UK jsou na jednání 
komise srdečně zváni.   

2. První zasedání AS FSV UK v novém akademickém roce se uskuteční v úterý 1. října 2019 v 
15:00 hodin v H212. Hlavními body programu bude schválení Zápisu z jednání a hlasování per 
rollam o úpravě podmínek přijímacího řízení, diskuse o principech financování a strategické 
záměry UK i FSV UK.  

  
 Různé:  
1. Sdílení případných podkladů na zasedání RKD, které se bude konat dne 14. 10. 2019 (ANT).  
2. Nové kolo GAUK: Grantová agentura UK vyhlásila soutěž na podávání projektů s počátkem 

řešení v roce 2020. Aplikace pro podávání projektů bude otevřena od 7. října 2019. Termín 
elektronického podání projektu na odd. vědy: 8. listopadu 2019. Dne 4. října se bude od 10:00 
hod. v Modré posluchárně, budova UK, Celetná 20 konat informační seminář pro magisterské a 
doktorské studenty, který se bude týkat programů a soutěží na Odboru vědy a výzkumu UK 
včetně projektů GA UK. Na seminář je nutné přihlášení. Instituty FSV UK obdržely nabídku na 
uspořádání informačního semináře pro studenty, kteří budou projekt připravovat. (JK) 

3. 3. soutěž programu aplikovaného společenskovědního a humanitního výzkumu ÉTA TAČR: 
soutěž je zacílena na projekty, které jsou přínosné pro udržení a zvyšování kvality života 
člověka v reakci na společenské, ekonomické, globalizační, kulturní a technologické proměny. 
Termín odevzdání projektů na odd. vědy FSV UK je 24. října 2019. OV nabídlo informační 
semináře.(JK) 

 
Zapsala: Klára Novosadová 
Vidi:  Alice N. Tejkalová 


