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Zápis č. 19 
z jednání kolegia děkanky ze dne 7. 10.  2019 

  
Přítomni: P. Bednařík, O. Blažek, T. Karásek, J. Kindermann,  M. Krausz Hladká, L. Krištoufek, J. 
Kučera, V. Moravec, J. Remr, A. N. Tejkalová, J. A. Víšek 
Omluveni:  Z. Kasáková 
 
Sdělení děkanky: 
1. Uskutečnilo se první zasedání Mezinárodní rady FSV UK, které bylo velmi úspěšné. Děkanka 

poděkovala proděkanu Kučerovi, vedoucí oddělení vědy E. Horníčkové a S. Voráčkové za 
skvělou přípravu celé akce a zástupcům institutů za skvělou prezentaci fakulty. 

2. Předložila zápis ze zasedání RKR a program návštěvy hodnotitelů na UK (mezinárodní 
hodnocení IEP). Požádala dr. Bednaříka o zajištění účasti institutů, sama se zúčastní části 
hodnocení s děkany fakult. 

3. Poděkovala prof. Víškovi za účast na veřejné diskusi na Univerzitě Karlově s názvem Česko a jak 
dál?  

4. Sdělení PR: 
 Inzerce v tištěném časopise Kam po maturitě a zároveň banner na webových stránkách 

www.vysokeskoly.com. 
 V pátek 27. 9. 2019 se konala Noc vědců, poprvé s účastí FSV UK, obě přednášky (ISS FSV UK 

a IPS FSV UK) a výstava (IKSŽ FSV UK) byly velmi úspěšné. 
 V sobotu 5. 10. 2019 se koná studentský veletrh Begin Grad v Moskvě s účastí FSV UK, v 

materiálech už budou základní informace i o nově otevíraných cizojazyčných programech. 
 Dne 17. 11. 2019 proběhne v Hollaru studentský program - přednášky, úniková hra apod.  

 
Sdělení členů kolegia děkanky: 
 
prof. PhDr. Jaroslav Kučera, CSc. - proděkan pro vědu a výzkum, statutární zástupce děkanky 
1. Schůzka se členy Ediční komise k publikačnímu plánu.  
2. Hodnotící zprávy za jednotlivé odbory budou projednány na zasedání VR FSV UK.  

 
doc. PhDr. Ladislav Krištoufek, Ph.D. - proděkan pro studijní záležitosti 
1. Obsazení promocí v listopadu 2019. 
2. Rozjel se nultý ročník prg.ai Minor, koordinátorkou pro studenty za FSV UK Kateřina Vovsová, 

jinak v obecné rovině proděkan pro studium. 
3. OR 27/2019 - závazná forma formuláře pro SZZk - implementováno v SIS. 
4. Změna Řádu habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem UK - přidána povinnost 

kontroly originality habilitační práce. 
5. Smlouva mezi FSV UK a PřF UK (update). 
6. Byl vydán “Metodický materiál - Postup při podezření na plagiát ve studentských pracích” a 

rozeslán akademickým a vědeckým pracovníkům fakulty. 
7. TurnItIn koordinátorkou za FSV UK Karolína Kutišová. 

 
PhDr. Petr Bednařík, Ph.D. - proděkan pro koncepci a kvalitu studia 
1. Rada pro vnitřní hodnocení schválila akreditaci navazujícího magisterského studijního 

programu Balkánská, euroasijská a středoevropská studia na období 10 let. Jednalo se o 

http://www.vysokeskoly.com/
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poslední projednávanou fakultní akreditaci z 2. vlny akreditačního procesu. Všech pět 
fakultních akreditací bylo v rámci 2. vlny schváleno. 

2. Firma Erudio udělala 3. 10. 2019 požadované úpravy v akreditační aplikaci v SISu (požadavek 
byl zadán na konci srpna). Čekání na technické úpravy komplikovalo přípravu akreditací pro 3. 
vlnu. Instituty FSV UK nemohly v aplikaci sestavovat studijní plány a finalizovat sylaby. 
Vzhledem k úpravám bude nutné aktualizovat manuál s pokyny pro sestavovatele akreditačních 
spisů.  

3. Na oddělení vědy FF UK byla předána dohoda o uskutečňování doktorského studijního 
programu Politologie. Nyní ji má podepsat děkan FF UK.  

4. Oddělení kvality vzdělávací činnosti a akreditací RUK posoudilo návrh memoranda studijního 
programu Erasmus Mundus “Journalism, Media and Globalisation”.  Připomínky sdělí doc. 
Lábovi jako garantovi tohoto SP.  

5. Bude nutné upřesnit administrativní postupy rigorózního řízení, zvláště uznávání diplomových 
prací.              
 

PhDr. Zuzana Kasáková, Ph.D. - proděkanka pro zahraniční styky (zprostředkovala ANT) 
1.    Informace o Festivalu mobility 2019 - proběhne 20. 11. 2019 od 9:00 - 14:00 v Jinonicích. 
 
PhDr. Malvína Krausz Hladká, Ph.D. - členka kolegia děkanky pro mezinárodní a cizojazyčné 
studijní programy 
1. Zúčastnila se vzdělávacího veletrhu v Helsinkách.  

 
prof. RNDr. Jan Ámos Víšek, CSc. - člen kolegia děkanky pro přípravu strategických a 
koncepčních dokumentů 
1. Poděkování IT oddělení za podporu na začátku semestru U3V. 

 
Mgr. Jiří Remr, Ph.D. - člen kolegia děkanky pro e-learning a nové vzdělávací platformy 
1. Informoval o průběhu kurzů k systému Moodle (kurz byl určen pro začátečníky a pokročilé z 

ISS FSV UK a IKSŽ FSV UK), s ostatními  instituty FSV UK a CJP se jedná o dalších školení.  
2. Dne 4. 11. 2019 proběhne schůzka k platformě Pedagogium.  

 
JUDr. PhDr. Tomáš Karásek, Ph.D. - proděkan pro rozvoj 
1. Web: Ve dnech 30. 9. a 1. 10. 2019 proběhly koordinační schůzky s řediteli ISS FSV UK a IKSŽ 

FSV UK, resp. IPS FSV UK k dalšímu postupu při převedení webů institutů FSV UK na cross-
doménové řešení. Ředitelé byli informováni o navrženém harmonogramu a (v případě ředitele 
IPS FSV UK s podmínkou splnění specifických požadavků) jej odsouhlasili. Z jednání vyplynula 
potřeba jasného stanovení citační normy pro zobrazování publikací v osobních medailoncích 
zaměstnanců - nastavení projedná proděkan pro rozvoj a proděkan pro vědu a výzkum, 
tajemník fakulty do 15. 10. 2019. 

2. OP VaVpI - udržitelnost: Domluvena schůzka s řídícím orgánem na 16. 10. 2019. Předmětem 
schůzky bude klesající počet doktorských studentů (jeden z klíčových indikátorů) a transfery 
knihovních scanů. 

3. OP VVV, výzva 015 (Zvýšení kvality vzdělávání na UK a jeho relevance pro potřeby trhu práce): 
Dokončena úprava fakultního zapojení do žádosti o změnu - základní parametry: oprava ze 
“studijních oborů” na “studijní programy”; vymezeno 10 studijních programů (v ČJ), jejichž  
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akreditace bude vykazována (akreditačním spisem a sumářem provedených změn); příslušný 
indikátor zvýšen z 5 na 10 studijních programů. Velké poděkování za pomoc proděkanu 
Bednaříkovi. // Dne 25. 9. 2019 proběhla schůzka s CJP ve věci přípravy učebnice češtiny pro 
cizince jako součásti 015 - vyjasněny otázky administrace a rozpočtového plánování, 
poděkování všem zúčastněným v rámci jednání.   

4. OP VVV, výzva 016 (Jinonice): Dne 1. 10. 2019 proběhla schůzka s vlastníky bytů v objektu U 
Kříže 609. Vlastníci následně předali projektovému týmu seznam požadavků na období během 
a po skončení stavby.  // Dne 3. 10. 2019 proběhla schůzka se místostarostkou Prahy 5, Mgr. 
Priečinskou, za přítomnosti vlastníků bytů v objektu U Kříže 609. Byly formulovány body 
dalšího postupu ve vzájemné komunikaci. 

5. OP VVV, výzva 053 (Mobilita výzkumných, technických a administrativních pracovníků 
výzkumných organizací): Ředitelé institutů FSV UK byli informováni o rozhodnutí vedení 
fakulty zapojit se do projektu formou příjezdových mobilit s tím, aby vyjádřili preferenci, zda 
přijíždějící mají být spíše juniorní nebo seniorní výzkumníci. RUK byl informován, že fakulta má 
zájem se do projektu zapojit. Předpokládané vyhlášení výzvy je v polovině října.  

6. CVI: Dne 26. 9. 2019 se konalo zasedání Rady Knihovny Jinonice. FF UK informovala, že své 
působení v knihovně ukončí do konce roku 2019. V návaznosti na to zástupci FSV UK a FHS UK 
dohodli, že v období leden-červen 2020 bude jinonická knihovna fungovat v režimu společného 
pracoviště, jehož činnost bude financována společně oběma fakultami v dosud platném poměru. 
Výpadek financování ze strany FF UK bude kompenzován snížením počtu úvazků knihovny o 2 
a mírným omezením výpůjční doby knihovny (ne studovny, ta zůstane ve stávajícím režimu). Na 
jednání byla ze strany ředitelky jinonické knihovny vznesena otázka, zda by FSV UK mohla svůj 
podíl zaplatit v jedné splátce. 

7. Institucionální plán: Z RUK zaslány formuláře pro průběžnou zprávu za rok 2019 (v části A - 
dílčí projekty i části B - inovace kurzů), termín pro odevzdání na rektorát je 31. října 2019, 
řešitelé budou informováni. 
 

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 – podpis smlouvy o dílo k 1. 10. 2019, 

poděkování všem, kteří se za FSV UK a RUK podíleli na přípravě veřejné zakázky.  
2. Rekonstrukce a dostavba Areálu UK Jinonice - Zahájení prací na 1. části projektové 

dokumentace pro provedení stavby (přeložky). Poklepání na základní kámen přístavby 
proběhne 15. 10. 2019. Zahájení stavebních prací únor 2020. 

3. Komunikace s SVJ 609 – Plánována prezentace projektu s arch. Tylšovou v týdnu od 14. 10. 
2019. 

4. Veřejná zakázka na Technický dozor stavebníka a koordinátora BOZP – Vyloučení uchazeče z 
důvodu mimořádně nízké nabídkové ceny. Lhůta na odvolání do 14. 10. 2019. 

5. Veřejná zakázka na zpracování projektové dokumentace interiérů – obdrželi jsme jedinou 
nabídku sdružení APRIS 3MP a arch. David Vávra. Zasláno rozhodnutí o výběru dodavatele, stav 
před podpisem Smlouvy o dílo. 

6. Hledání náhradních prostor za Areál Jinonice po dobu rekonstrukce (07/2020 - 9/2022). 
Probíhá porovnání nabídek na pronájem prostor v domě v ulici Na Příkopě a Radost (nám. W. 
Churchilla 2, Praha 3). 
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Ing. Ondřej Blažek - tajemník fakulty 
1. Představil podrobně parametry poptávky náhradních prostor (kancelářských a výukových) za 

Jinonice. Děkanka poděkovala Ing. Kindermannovi, proděkanu Karáskovi a tajemníkovi za 
intenzivní práci při hledání náhradních prostor za Jinonice.  

2. Informace z oblasti IT: 
 Zapojení a instalace VMWare prostředí - dnes bude podepsána smlouva na tento první 

projekt v oblasti upgrade infrastruktury. 
 Aplikační služby: IT aktuálně intenzivně řeší akutní problémy s interním systémem 

“identity management”, kdy nelze hromadně zakládat nové účty. Platební brány jsou 
připraveny k testování, nová aplikace Střediska bude řešena hned následně. 

3. Sick days - v nejbližších týdnech vyjde nové OD, které zvýší počet sick days z 2 na 3 dny. 

PhDr. Václav Moravec, Ph.D., Ph.D. - předseda AS FSV UK 
1. Členkám a členům AS FSV UK byla v úterý nasdílena pracovní verze Strategického záměru UK s 

tím, že jej projednají, resp. opatří jej věcnými poznámkami.  
2. Předseda SK AS FSV UK Petr Kobylka svolal jednání studijní komise na pondělí 21. října 2019 

od 14.30 do H115. Vedení komise počítá s projednáním akreditací, podmínkami přijímacího 
řízení do doktorského studia či pravidly pro organizaci studia. Pokud by bylo zapotřebí 
projednat na SK AS FSV UK další body, vedení komise prosí o jejich zaslání do 14. října 2019. 

  
 Různé:  
1. Změna termínu odevzdání prvního návrhu k Záměru pro léta budoucí 2021-2025 - nový termín 

odevzdání pro kolegium je stanoven na 20. února 2020 (termín 6. 1. 2020 byl zrušen). (ANT) 
2. Termín požárního cvičení pro budovy Hollar a Opletalova dne 10. 10. 2019. 
3. Žádosti o poskytnutí tvůrčího volna (prof. Hynek Jeřábek, doc. Filip Láb) - kolegium se se 

žádostmi seznámilo a souhlasí s poskytnutím tvůrčího volna. (ANT) 

 

Zapsala: Klára Novosadová 
Vidi:  Alice N. Tejkalová 

 


