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Zápis č. 1 

z jednání kolegia děkanky ze dne 6. 1. 2020 
  

Přítomni: P. Bednařík, O. Blažek, T. Cahlík, T. Karásek, Z. Kasáková, J. Kindermann, L. 

Krištoufek, J. Kučera, M. Krausz Hladká, V. Moravec, J. Remr, A. N. Tejkalová, J. A. Víšek 

 

Sdělení děkanky: 
1. Informace o výsledcích samostatného šetření FSV UK, nedodání zprávy auditora ze strany 

MC&A, s.r.o. děkance a dalším plánovaném postupu ve věci, na zasedání AS FSV UK bude 

informovat 13. 1. 2020. 

2. Personální  změny na oddělení vnějších vztahů od 1. 1. 2020: Michaela Čuprová nahradila 

Mariannu Zapotilovou a Barbora Buřičová Sylvii Fišerovou. Vedoucím oddělení je nově 

Mgr. Jakub Říman. Děkanka požádala vedoucí sekretariátu o rozeslání informací na 

instituty FSV UK. 

3. Otázkou zajištění prostor pro část IMS FSV UK a OPPI pověřen proděkan Karásek. 

4. Příští zasedání kolegia děkanky se koná 20. 1. 2020 v 9:30 hod. (další termíny budou 

upřesněny podle rozpisu jednání RKR, předběžné termíny jednání KD jsou: 3. 2. 2020, 17. 

2. 2020,  2. 3. 2020).  

 

Sdělení členů kolegia děkanky: 
 

prof. PhDr. Jaroslav Kučera, CSc. - proděkan pro vědu a výzkum, statutární zástupce 

děkanky 
1. Univerzitní hodnocení tvůrčí činnosti: Hodnotící zpráva za FSV UK (podklad rozeslán 

separátně), KD projednalo znění zprávy a rozdělení úprav sekcí mezi členy KD. 

2. VR UK schválila udělení čestného doktorátu (dr. h. c.) pro prof. Marka Nekulu. 

doc. PhDr. Ladislav Krištoufek, Ph.D. - proděkan pro studijní záležitosti 
1. Informoval o personálních změnách na SO od 1. 1. 2020. 

2. Před únorovým zasedáním AS FSV UK budou studijní a legislativní komisi předložena 

aktualizovaná Pravidla pro organizaci studia na FSV UK ke komentářům a diskuzi, aby na 

únorovém zasedání mohl být dokument představen celému AS FSV UK (nikoliv však k 

schvalování). 

3. Čerpání Stipendijního fondu - nedočerpaná mobilita přes OZS, přečerpaná stipendia na PVS 

a stipendia zvláštního zřetele hodných (včetně sportovních a za reprezentaci) - a strategie do 

budoucna. 

 

doc. Ing. Tomáš Cahlík, CSc. - proděkan pro doktorské studium a další formy vzdělávání 
1. Prof. Sarasella, vedoucí PhD. School of Historical Studies, University of Milan navrhuje 

spolupráci v oblasti Ph.D. studia. Vzhledem k zaměření na historii převzal konkretizaci doc. 

Konrád z IMS FSV UK, který je předsedou příslušné oborové rady. 
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PhDr. Petr Bednařík, Ph.D. - proděkan pro koncepci a kvalitu studia 
1. Odbor kvality vzdělávací činnosti a akreditací RUK již zkontroloval všechny akreditace, 

které fakulta předala na rektorát v listopadu 2019. Ke každému akreditačnímu spisu 

pracovníci odboru zaslali podrobné pokyny k úpravám, které nyní připravují sestavovatelé 

akreditací na jednotlivých institutech FSV UK. Současně probíhá příprava zbývajících šesti 

akreditací, aby mohly být v lednu předloženy k projednávání na fakultní úrovni.               

 

PhDr. Zuzana Kasáková, Ph.D. - proděkanka pro zahraniční styky 
1. Informace o personální situaci na OZS. 

2. Informace ze setkání, které proběhlo 18. prosince 2019, o nabídce využití soukromých kolejí 

pro zahraniční studenty. 

3. V úterý 7. ledna 2020 proběhne setkání proděkanů a vedoucích zahraničních oddělení fakult 

s panem prorektorem pro zahraniční věci a mobilitu na RUK.  

4. Ve středu 15. ledna 2020 v 10:00 proběhne schůzka s koordinátory programu Erasmus+.   

5. Ve středu 15. ledna 2020 se zúčastní setkání IKSŽ FSV UK k debatě o aktivitě 4EU+. 

 

PhDr. Malvína Krausz Hladká, Ph.D. - členka kolegia děkanky pro mezinárodní a 

cizojazyčné studijní programy 
1. Proběhla strategická schůzka referátu CJSP, zhodnocení agendy za celý rok, příprava 

postupů pro nový rok a přerozdělení s nástupem nové personální posily. 

 

Mgr. Jiří Remr, Ph.D. - člen kolegia děkanky pro e-learning a nové vzdělávací platformy 
1. Podnět z CJP k plánu dalších školení k platformě Moodle.  

 

JUDr. PhDr. Tomáš Karásek, Ph.D. - proděkan pro rozvoj 
1. Institucionální plán 2019: Závěrečné vyhodnocení za fakultu do 31. ledna 2020. Dne 6. ledna 

rozeslány formuláře rektorátem, následně budou informováni jednotliví řešitelé a provedena 

kontrola čerpání. 

2. OP VVV Jinonice: Rekapitulace hlavních plánovaných událostí 2020 – od 6. 1. 2020 

uzavřeno vnější parkoviště, následně zahájeny první stavební práce, od 1. 5. 2020 bude 

uzavřen vjezd do podzemních garáží, během července stěhování do náhradních prostor, od 

srpna působení v náhradním areálu v Pekařské ulici.  

3. Prezentace studie proběhne ve středu 8. 1. 2020 od 12:00. 

 

Ing. Jan Kindermann - člen kolegia děkanky pro projekt Modernizace a rozšíření 

prostorového zázemí výuky v Areálu UK Jinonice  
1. Náhradní prostory za Areál Jinonice v objektech Pekařská 16 a Pekařská 10 – podepsány 

podmínky pronájmu za objekt Pekařská 16, a objekt Pekařské 10. Do konce ledna proběhne 

podpis nájemních smluv. 

2. Rekonstrukce a dostavba Areálu UK Jinonice – 9. ledna 2020 se bude konat tzv. velký 

kontrolní den za účasti zástupců MŠMT. 

3. Zhotovitel OHL ŽS předložil 1. část PD pro provedení stavby (přeložky sítí a úpravy 

schodiště a venkovních ploch) dle harmonogramu do 19. 12. 2019. 
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4. Předání staveniště (venkovní plochy) zhotoviteli je plánováno dle harmonogramu na 6. 1. 

2020, kdy bude proveden zábor celého venkovního parkoviště a plochy staveniště dotčené 

přeložkami vodovodu a plynovodu. Průjezd do podzemního parkoviště bude možný do 30. 4. 

2020. Zhotovitel zpracoval Dopravně-inženýrské opatření ohledně vjezdu nákladních aut na 

staveniště a zajištění trasy pro chodce okolo staveniště. 

5. Studie vybavení interiérů. Veřejná prezentace studie proběhne 8. ledna 2020 od 12:00 v 

Jinonicích. 

 

Ing. Ondřej Blažek - tajemník fakulty 
1. Personální oddělení připravilo přehled výplaty mezd v roce 2020, pro informaci bylo zasláno 

vedoucí EO - viz příloha zápisu. 

PhDr. Václav Moravec, Ph.D., Ph.D. - předseda AS FSV UK 
1. Zasedání AS FSV UK se koná v pondělí 13. 1. 2020 od 15:00 v zasedací místnosti H212.  

  
 

Zapsala: Klára Novosadová 

Vidi: A. Tejkalová 

 
 


