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Zápis č. 19 
z jednání kolegia děkanky v místnosti č. 212 a prostřednictvím platformy Google Meet 

ze dne 5. 10. 2020 
  

Přítomni: P. Bednařík, O. Blažek, T. Cahlík, T. Karásek, Z. Kasáková, J. Kučera, M. Krausz 
Hladká, V. Moravec, J. Remr, A. N. Tejkalová, J. A. Víšek 
Omluveni:  L. Krištoufek, J. Kindermann 
 
 
Sdělení děkanky: 
1. 7. – 8. 10. 2020 proběhne plně online zasedání Mezinárodní rady FSV UK, tématem 

bude tentokrát výuka. Členové IAB budou mít možnost diskutovat kromě děkanky a 
dalších zástupců vedení fakulty také se studujícími, vyučujícími, garantkami a garanty i 
koordinátory programů. 

2. S proděkanem Krištoufkem a dr. Malvínou Krausz Hladkou se za vedení fakulty 
zúčastnila on-site visit k hodnocení vědy. Hned v úvodu se ukázalo, že někteří 
hodnotitelé nemají dostatečné podklady, jednalo se bohužel o opakovanou nepříjemnou 
zkušenost s podobnými online sessions spojenými s hodnocením vědy, jak děkanka, tak 
proděkan vyjádřili na místě nespokojenost s přípravou, zároveň poděkovali hodnotitelům 
za jejich pochopení a práci, kterou hodnocení věnují. Děkanka se následně obrátila na 
odbor vědy RUK a požádala, aby ujistil proděkana pro vědu a vedoucí oddělení Mgr. 
Horníčkovou, že vše bude předáno a vypořádáno řádně, aby to fakultu v hodnocení 
nepoškodilo.  

3. Sdělení PR: 
• vzhledem k protiepidemickým opatřením probíhá příprava scénáře oslav 30. výročí 

FSV UK v online podobě,   
• probíhá spolupráce s vedením fakulty na přípravě elektronických voleb do 

Akademického senátu FSV UK, 
• bylo zfinalizováno poptávkové řízení reprezentativních tiskovin (sešity, záložky, 

samolepky a novoročenky), zvítězila firma Papelote s.r.o., 
• probíhá vyhotovování reprezentativních broží na míru u firmy BeWooden; před 

dodáním jsou rovněž brože k výročí 30 let FSV UK, 
• vyjednána náborová propagace cílená na Slovensko – newsletter a PR článek na 

portálu vysokeskoly.cz. 
4. Termíny pro projednání dokumentů:  

• 11. 11. 2020 v 9:00 hod. projedná KD 2. draft Strategického záměru FSV UK na 
období 2021 – 2025.  

• dne 7. 12. 2020 bude na zasedání KD diskutován návrh Kariérního řád FSV UK a 
návrh koncepce nového financování vědy. Po zapracování návrhů úprav a 
připomínek budou dále diskutovány s akademickou obcí. 

 
 
 

http://vysokeskoly.cz/
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Sdělení členů kolegia děkanky: 
 
prof. PhDr. Jaroslav Kučera, CSc. – proděkan pro vědu a výzkum, statutární zástupce 
děkanky 
1. Informace k financování vědy.  
2. Předložen projektový záměr ve výzvě 2020 CEF Telecom Call  – European Digital Media 

Observatory (CEF-TC-2020-2), který KD vzalo na vědomí. 

prof. PhDr. Ladislav Krištoufek, Ph.D. – proděkan pro studijní záležitosti 
(zprostředkovala ANT) 
1. Informace z RKR ze dne 29. 9. 2020: 

a) Nárůst zapsaných studentů v českých programech, celkově nárůst o 1,5 %. Bylo více 
odvolání, ale zrušena jen tři rozhodnutí za celou UK. Děkanka poděkovala za dobře 
odvedenou práci kolegům na institutech FSV UK a děkanátu.  

b) Imatrikulace byly na mnoha fakultách zrušeny. 
c) Probíhá vnitřní část hodnocení vědy – onsite visits online. Finální výsledky 

hodnocení do konce roku (do Vánoc). Na začátku října 2020 proběhne setkání s 
koordinátory Progresu a děkanů fakult (proděkan Kučera ověří termín setkání). 

d) Připravuje se projekt Progres II, ve kterém nejsou plánovány zásadní změny.  
e) Zasedání 4EU+ je plánováno na listopad 2020. 
f) Jedná se o zřízení odběrového centra Covid na Albertově. 
g) Bylo vyhlášeno nové kolo GAUK. Paralelně probíhá soutěž START. Na FSV UK byl 

zaslán dopis, týmy, které projekty START připravují, byly informovány o 
podmínkách obou soutěží. 

h) Návrhy na čerpání z fondu Mikuláš do 15. října 2020. 
i) Ostatní body dle materiálů k RKR, včetně termínů připomínek. 

2. Říjnové promoce jsou zrušeny, diplomy lze vyzvednout na studijním oddělení. Absolventi 
a ostatní účastníci byli informováni. Starší absolventi musí nejdřív na RUK k podpisu do 
matriky, a pak teprve na studijní oddělení FSV UK. 

3. Proběhlo velmi přínosné zasedání Studijní komise AS FSV UK, kde byly probrány možné 
změny rozpočtu stipendijního fondu pro tento rok (50 tis. Kč na institut pro “covidová 
sociální stipendia”), které dříve ve stejný den podpořila Ekonomická komise AS FSV UK. 
Zároveň k stipendijnímu fondu bylo navrženo, aby pro tento rok bylo možné pro instituty 
fond čerpat bez omezení na jednotlivé položky, ale s omezením na celou sumu. Bude 
třeba probrat na plénu AS FSV UK. 

4. V návaznosti na zasedání Studijní komise AS FSV UK byl vyučujícím rozeslán e-mail k 
vkládání odkazů na videa/streamování přímo do SISu. 

5. Úspěšně proběhl kulatý stůl k online výuce. Akce se zúčastnily i prorektorky Králíčková a 
Wildová. Celková účast se pohybovala okolo 65 připojených. Na FSV UK proběhnou 
další kulaté stoly k výuce i k cizojazyčným programům.  

6. Studijní oddělení připravilo nové formuláře k novým Pravidlům pro organizaci studia na 
FSV UK (méně podpisů plus přečíslování některých částí). 
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7. Zaplacena licence Urkund pro tento akademický rok. Na studijním oddělení aktualizujeme 
srovnání Urkund a TurnItIn systémů pro možné užití pouze druhého z nich. 

8. Dnes (5. 10.) bude studentům rozeslán informační e-mail k hlavním změnám v Pravidlech 
pro organizaci studia na FSV UK (CZ+ENG). 

 
doc. Ing. Tomáš Cahlík, CSc. – proděkan pro doktorské studium a další formy 
vzdělávání 
1. Záměr realizovat "Days of Young Science" v týdnu od 8. 2. do 12. 2. 2021. Předběžně by 

v tomto týdnu měly proběhnout např. akce podporující grantovou činnost Ph.D. studentů a 
postdoktorandů a soutěž o nejlepší prezentaci nejlepších anglicky psaných článků. 
Děkanka pověřuje proděkany Kučeru a Cahlíka přípravou a realizací této akce.   

 
PhDr. Petr Bednařík, Ph.D. – proděkan pro koncepci a kvalitu studia 
1. Rada pro vnitřní hodnocení na svém zasedání 24. září 2020 projednala návrhy 

akreditačních spisů studijních programů Ekonomie a finance (Bc. a navazující Mgr.). Po 
úpravě podoby státních závěrečných zkoušek již neměla k návrhům připomínky a 
schválila je na maximální dobu 10 let. Schválením těchto dvou akreditací byl dokončen na 
FSV UK celý akreditační proces, který začal v únoru 2017. Celkově bylo připraveno 50 
akreditačních spisů, z nich bylo 49 schváleno (u Sociální antropologie RVH rozhodla, že 
antropologie má být akreditována jen na FHS). Z 49 akreditací bylo 37 schváleno na 
maximální dobu 10 let a 12 akreditací na dobu 5 let. Přehled finálních verzí akreditací a 
termínů kontrolních zpráv bude nahráno na úložiště. Děkanka poděkovala proděkanu 
Bednaříkovi za jeho neuvěřitelné nasazení a kvalitní práci.                  

 
Mgr. Jiří Remr, Ph.D. – člen kolegia děkanky pro e-learning a nové vzdělávací 
platformy 
1. Řeší provozní záležitosti se začátkem výuky, které se týkají technologických aplikací. 

Komunikuje se studenty, zejména z prvních ročníků, k připojení do technologických 
aplikací, obracejí se na něj, děkanka požádala, aby se obrátil na ředitele institutu FSV UK 
s touto informací, aby bylo zlepšeno řešení na jednotlivých institutech FSV UK.  

 
prof. RNDr. Jan Ámos Víšek, CSc. – člen kolegia děkanky pro přípravu strategických a 
koncepčních dokumentů 
1. Vyjádřil se k podkladu návrhu kariérního řádu. 
 
PhDr. Zuzana Kasáková, Ph.D. – proděkanka pro zahraniční styky 
1. Na instituty FSV UK rozeslána metodika k zahraničním mobilitám a tabulka se sběrem 

dat všech klíčových aktivit. Komentáře očekávány nejpozději do poloviny října 2020. 
2. Komunikace s RUK ohledně kolejí, bude připraven materiál, který bude poslán na RUK. 

Koleje stále nenabízejí dostatečně kvalitní služby pro zahraniční studenty.  
3. Komunikace s RUK ohledně čerpání finančních prostředků  v rámci ukazatele D. 
4. Komunikace s instituty FSV UK ohledně zapisování studentů Erasmus do kurzů. 
5. Otázka zveřejňování informací ohledně Covid-19 na webu a sociálních sítích fakulty. 
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6. Podala informace ohledně personální situace na OZS. Bude dojednána schůzka s 
prorektorem prof. Škrhou a vedoucím zahraničního odboru k možnosti efektivnější 
administrace zahraniční agendy na úrovni UK, aby neodcházeli zaměstnanci OZS 
frustrovaní z nemožnosti zajištění procesních změn na centrální úrovni.   

 
PhDr. Malvína Krausz Hladká, Ph.D. – členka kolegia děkanky pro mezinárodní a 
cizojazyčné studijní programy 
1. Probíhá jednání se StudyPortals, přínosné konzultace s JUDr. Pavlovou, zaslán finální 

návrh řešení. 
 
JUDr. PhDr. Tomáš Karásek, Ph.D. – proděkan pro rozvoj 
1. Institucionální plán 2021, Program na podporu strategického řízení 2022–2025: Návrh 

fakultních aktivit projednalo rozšířené kolegium děkanky 30. 9. 2020 a byl představen 
legislativní a ekonomické komisi AS FSV UK. 

2. Plán investic 2021–2030: Požadovány investice na tomto období v min. objemu 50 mil. 
Kč bez DPH – do univerzitní aplikace zaneseny možná rekonstrukce budovy Hollar a 
vybudování zázemí pro fakultní administrativu v Areálu UK Jinonice. 

3. IT: V rámci jednání RKD a komisí AS vzneseny připomínky k fungování IT (Eduroam v 
Pekařské 16, citace publikací na webu, web k rezervaci konzultací). 

 
Ing. Jan Kindermann – člen kolegia děkanky pro projekt Modernizace a rozšíření 
prostorového zázemí výuky v Areálu UK Jinonice (zprostředkoval TK) 
1. Aktuální informace o stavbě v Jinonicích - práce probíhají dle smluvního harmonogramu: 

• demontáže technologických celků 1. NP – 1. PP, 
• demontáže rozvodů 1. NP – 6. NP, 
• vrtání + betonáže mikropilot v 1. PP, 
• mikropiloty pro založení nové výtahové šachty budovy B, 
• mikropiloty pro založení nosné konstrukce spojovacího můstku mezi budovou B a C. 

2. Probíhají jednání s SVJ 609 (prozatímní vjezd do podzemních garáží). 
 

Ing. Ondřej Blažek – tajemník fakulty 
1. IT oddělení finišuje práce na plném zprovoznění IT techniky a telefonů v Pekařské 10 

a 16, včetně řešení hlášených nedostatků. 
2. Další priority IT oddělení do konce roku jsou: zajištění podpory výuky v souvislosti s 

Covid-19, dodržování lhůt DNS, pokračování v IT infrastrukturálním projektu, fakultní 
weby včetně aplikace správných citačních norem. 

3. Tento týden bychom chtěli ve spolupráci s řediteli institutů FSV UK aktualizovat 
požadavky na ochranné prostředky Covid-19. 

4. Proběhlo testování nové aplikace pro elektronické volby do AS FSV UK. 
 
PhDr. Václav Moravec, Ph.D., Ph.D. – předseda AS FSV UK 
1. Ve čtvrtek 1. října 2020 se konalo zasedání Legislativní komise AS FSV UK, které se 

zabývalo především problematikou konání podzimních elektronických voleb do AS FSV 
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UK. LK AS FSV UK podle svého usnesení preferuje termín voleb 24. až 25. listopadu 
2020 a s ním související lhůtu pro přijímání návrhů na kandidáty 19. až 30. října 2020. 

2. Problematice podzimních voleb do AS FSV UK se věnovalo i zasedání Komise pro rozvoj 
AS FSV UK, které se uskutečnilo 1. října 2020. Komise vzala na vědomí dokument o 
Technických podrobnostech organizace, průběhu a zabezpečení voleb do AS FSV UK 
2020. I komise pro rozvoj podpořila termín voleb 24. až 25. listopadu 2020 a s ním 
související lhůtu pro přijímání návrhů na kandidáty 19. až 30. října 2020. 

3. Dne 1. října 2020 se uskutečnilo rovněž zasedání Ekonomické komise AS FSV UK, která  
svým usnesením vzala na vědomí zprávu o tvorbě a čerpání Stipendijního fondu v období 
01-08/2020. EK AS FSV UK vzala též na vědomí plán aktivit FSV UK v rámci 
Institucionálního plánu (IP) 2021 a Programu na podporu strategického řízení (PPSŘ) 
2022–2025. Komise navrhla AS FSV UK vyjádřit souhlas se záměrem uzavřít smlouvy o 
provedení překládky elektronické komunikační sítě se společnostmi T-Mobile a SITEL v 
kontextu realizace projektu „Rekonstrukce a přístavba areálu UK Jinonice“. Podobný 
postoj komise zaujala k záměru uzavřít smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti 
stezky a cesty s vlastníky nemovitostí v objektu U Kříže 609/6 v kontextu realizace 
projektu „Rekonstrukce a přístavba areálu UK Jinonice“. Další podněty zasedání 
ekonomické komise se týkaly zprovoznění platformy “konzultace.fsv.cuni.cz”, 
zobrazování publikací na webu fakulty, statistiky výběru režií dle jednotlivých článků OD 
37/2018 a fungování Dynamického nákupního systému (DNS). 

4. Ve čtvrtek 1. října 2020 zasedala i Studijní komise AS FSV UK, která se zabývala 
průběžnou zprávou o tvorbě a čerpání Stipendijního fondu v období 01–08/2020. Komise 
vzala zprávu na vědomí, stejně jako souhlasila s návrhem změn v Disciplinární komisi 
FSV UK. Členky a členové komise probírali též problémy s připraveností Pekařské na 
hybridní výuku.  

5. V úterý 6. října 2020 se uskuteční od 15:00 hodin v místnosti č. 215 v budově Hollaru 
zasedání pléna AS FSV UK. Předseda senátu poděkoval tajemníkovi fakulty za zajištění 
respirátorů na zasedání senátu.  

  
RŮZNÉ: 
1. Plán realizace strategického záměru FSV UK 2021 je k dispozici k úpravám na sdíleném 

disku, odkaz na dokument k úpravám převedený do Google dokumentu rozešle Klára 
Novosadová. 

2. Termíny cvičného poplachu pro budovy Hollar a Opletalova. 
 

Zapsala: Klára Novosadová 
Vidi: Alice N. Tejkalová 

 
 
 
 


