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Zápis č. 20 
z jednání kolegia děkanky ze dne 21. 10.  2019 

  
Přítomni: P. Bednařík, O. Blažek, T. Karásek, Z. Kasáková, J. Kindermann, M. Krausz Hladká, L. 
Krištoufek, J. Kučera, V. Moravec, J. Remr, A. N. Tejkalová 
Omluven:  J. A. Víšek 
 
Sdělení děkanky: 
1. Koordinační poznámky k tvorbě Plánu realizace strategického záměru pro rok 2020. 
2. Informace o probíhajícím auditu placených partnerství, partnerství s kontroverzními 

podnikatelskými subjekty a potenciálních vědeckých střetech zájmů na FSV UK. 
3. Předložila studijní komisi senátu Podmínky přijímacího řízení do doktorského studia 

2020/2021. 
4. Na základě podnětu předsedkyň a předsedů oborových rad doktorského studia na FSV UK 

mapuje způsob výkonového odměňování doktorandek a doktorandů při absenci někdejšího 
příspěvku od rektorátu ve výši 100 000 Kč za dostudovaného studenta v době max. 4+1. Bude to 
řešit s řediteli institutů FSV UK na evaluačních schůzkách v listopadu 2019. 

5. Sdělení PR: 
 22. - 25. 10. 2019 se koná studentský veletrh Gaudeamus v Brně, FSV UK se účastní v rámci 

společné expozice UK - děkanka se zúčastní veletrhu 22. 10. 2019. 
 V pondělí 21. 10. 2019 se koná studentský veletrh IEFT v Ankaře, letos poprvé s účastí FSV 

UK. 
 Zadána inzerce v Učitelských novinách (spec. číslo o VŠ v listopadu, stále čtené cílovou 

skupinou).  
 

Sdělení členů kolegia děkanky: 
prof. PhDr. Jaroslav Kučera, CSc. - proděkan pro vědu a výzkum, statutární zástupce děkanky 
1. Oddělení vědy obdrželo tři nominace na Cenu rektora pro nejlepší absolventy Univerzity 

Karlovy (pro společenskovědní programy - Cena prof. JUDr Karla Engliše) za akademický rok 
2018/2019. 
Za fakultu je ale možné poslat pouze jednu nominaci za bakalářský studijní program a jednu za 
magisterský studijní program. 
http://www.cuni.cz/UK-382.html.   
Z institutů FSV UK zaslali pouze magisterské nominace. Na RUK se musí za fakultu vybrat pouze 
jedna nominace. Kolegium schválilo na Cenu rektora nominovat Mgr. Lenku Šlegerovou z IES 
FSV UK. Na Mimořádnou cenu rektora byl nominován Mgr. Jan Mazač z IPS FSV UK. 
 

doc. PhDr. Ladislav Krištoufek, Ph.D. - proděkan pro studijní záležitosti 
1. Smlouva ohledně prg.ai Minor byla všemi stranami podepsana, vrácena na FSV UK a také 

postoupena na RUK. 
2. OD ohledně finančního vyrovnání za výuku - PPE, Erasmus+, převod na SO (přípravy na datech 

se ujme proděkan Krištoufek s panem tajemníkem, úpravy opatření, kde se týká Erasmus+ se 
ujme proděkanka Kasáková). 

3. Možnost “automatického” uznávání předmětů z Bc. do nav. Mgr. studia - ověřit na OZS a SO.  

 

http://www.cuni.cz/UK-382.html
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PhDr. Petr Bednařík, Ph.D. - proděkan pro koncepci a kvalitu studia 
1. Šest akreditačních spisů bylo předloženo studijní komisi AS FSV UK, která je bude projednávat 

na svém zasedání 21. října 2019, následně budou předloženy plénu AS FSV UK a Vědecké radě 
FSV UK.  

2. IKSŽ FSV UK, IPS FSV UK a ISS FSV UK pracují na přípravě akreditačních spisů pro 3. vlnu 
akreditačního procesu.  

3. Probíhají konzultace s odborem kvality vzdělávací činnosti a akreditací RUK ohledně návrhu 
memoranda pro studijní program Erasmus Mundus “Journalism, Media and Globalisation”.  

4. Fakulta odeslala nominace účastníků jednání mezinárodní evaluační komise, která bude mít na 
UK svůj pracovní program od 30. 10. do 1. 11. 2019.  

5. Na RUK byl předán dotaz ohledně rigorózního řízení, vedle odboru kvality vzdělávací činnosti a 
akreditací se k němu mají také vyjádřit právničky z Odboru pro studium a záležitosti studentů.    
              

PhDr. Zuzana Kasáková, Ph.D. - proděkanka pro zahraniční styky 
1. Příprava podkladů na jednání k projektu 4EU+ v Paříži, které probíhá ve dnech 21. - 22. října 

2019. 
2. V pondělí 21. 10. 2019 zasedne Rada Fondu mobility na FSV UK. 
3. Příprava výběrového řízení na studentské pobyty v rámci meziuniverzitních a mezifakultních 

dohod, které proběhne v první polovině listopadu 2019. 
4. Informace ze zasedání předsednictva Rady vysokých škol.  

 
PhDr. Malvína Krausz Hladká, Ph.D. - členka kolegia děkanky pro mezinárodní a cizojazyčné 
studijní programy 
1. Příprava podkladů k řešení vízových problémů do budoucna + iniciování schůzky s MV ČR, s 

účastí p. prorektorky Králíčkové a vedoucím OZVZ Kozákem. 
2. Ukončen proces udělování úlev podle OD 23/2019. 
3. Platební brána a rozesílání faktur v procesu. 

 
Mgr. Jiří Remr, Ph.D. - člen kolegia děkanky pro e-learning a nové vzdělávací platformy 
1. Pokračování komunikace s jednotlivými katedrami, které vyjádřily zájem o třetí úroveň školení 

Moodle.  
 

JUDr. PhDr. Tomáš Karásek, Ph.D. - proděkan pro rozvoj 
1. Řešitelům dílčích projektů institucionálního plánu v roce 2019 byl rozeslán formulář průběžné 

zprávy s termínem dodání do 23. 10. 2019 (odevzdání na RUK do 31. 10. 2019). 
2. OP VaVpI - udržitelnost: Dne 16. 10. 2019 se konala schůzka s garantkou projektu na MŠMT, 

jejímž cílem bylo vyjasnit parametry naplňování problematických indikátorů (počet 
doktorandů), resp. podmínek financování projektu (transfery mimo pražský region).  
 

Ing. Jan Kindermann - člen kolegia děkanky pro projekt Modernizace a rozšíření 
prostorového zázemí výuky v Areálu UK Jinonice  
1. Hledání náhradních prostor za Areál Jinonice po dobu rekonstrukce – jednání o pronájmu 

prostor v Avenir Business Park v Nových Butovicích. Ředitelé institutů FSV UK náhradní 
prostory již navštívili. Děkanka avizovala, že na zasedání AS FSV UK bude předaná smlouva k 
pronájmu prostor v Avenir Business Park (na zasedání Ekonomické komise AS FSV UK  
předjedná Ing. Kindermann a tajemník).  
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2. Poděkoval paní děkance, Kláře Novosadové a celému oddělení PR za organizaci slavnostní 
poklepání na základní kámen polyfunkční přístavby budovy v Jinonicích, které se konalo 15. 10. 
2019. Děkanka poděkovala za přípravu Ing. Kindermannovi i celému projektovému oddělení a 
zúčastněným studentům. 

3. Rekonstrukce a dostavba Areálu UK Jinonice - zahájení prací na 1. části projektové 
dokumentace pro provedení stavby (přeložky). Kontrolní den je každý čtvrtek od 9:00 hod. 

4. Komunikace s SVJ 609 – prezentace projektu s arch. Tylšovou proběhla 18. 10. 2019. 
5. Veřejná zakázka na Technický dozor stavebníka a koordinátora BOZP – stav před podpisem 

smlouvy. 
6. Veřejná zakázka na zpracování projektové dokumentace interiérů – zpracování studie vybavení 

interiérů. Veřejná prezentace prvního záměru na FSV UK proběhne v listopadu 2019 a plánuje 
se sestavení komise.  
 

Ing. Ondřej Blažek - tajemník fakulty 
1. Předložil dvě opatření děkanky: 

 Komplexní kontrola dodržování podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a předpisů o 
požární ochraně na Fakultě sociálních věd UK. 

 Příkaz k provedení řádné inventury majetku UK FSV za rok 2019 (zajišťuje vedoucí PTO Petr 
Balík). 

2. Doplnil informaci k práci na nových platebních branách.  
3. Informace k webu. 
4. Informace o schůzce se zástupcem T-Mobile a dalším postupu.  
5. Zítra proběhne jednání se zástupcem firmy Avenir Business Park v Nových Butovicích. 

PhDr. Václav Moravec, Ph.D., Ph.D. - předseda AS FSV UK 
1. V pondělí 14. října 2019 se uskutečnilo mimořádné zasedání AS FSV UK, jehož hlavním bodem 

programu bylo uzavřeni ́ rámcové smlouvy mezi Univerzitou Karlovou a společnosti ́ Home 
Credit International. AS FSV UK přijal k této problematice šest usnesení, v nichž například 
nesouhlasi ́ s uzavřeniḿ předmětné smlouvy, protože její text může implikovat omezováni ́
akademických svobod, v čele se svobodou bádáni.́ Uzavřeni ́smlouvy podle AS FSV UK poškodilo 
pověst a prestiž Univerzity Karlovy. AS FSV UK požádal prostřednictvím zástupců FSV UK v AS 
UK vedeni ́Univerzity Karlovy, aby stanovilo jasná a transparentni ́pravidla výběru komerčnićh 
subjektů, s nimiž jsou uzaviŕány smlouvy o partnerstvi ́ či poskytnuti ́ darů – včetně výše 
finančnićh částek, jež by měly být adekvátní významu a prestiži UK. 

2. AS FSV UK požádal svým usnesením č. 8 ze dne 14. října 2019 vedení fakulty, aby prověřilo 
smlouvy a partnerstvi ́ jednotlivých pracovišť FSV UK se soukromými subjekty a výsledky 
předložilo k tomu přiślušným komisiḿ, v čele s Ekonomickou komisi ́ AS FSV UK. Výsledky 
auditu se stanou podkladem pro diskusi k přiṕadnému vypovězeni ́ problematických smluv a 
přijeti ́internićh pravidel FSV UK.  

3. AS FSV UK požádal svým usnesením č. 10 ze dne 14. října 2019 vedeni ́ fakulty o předloženi ́
seznamu konkrétnićh aktivit Rady Česko-čínského centra UK od jeho vzniku, včetně zdrojů 
jejich financováni.́ Předseda AS FSV UK upřesnil, že jde o aktivity, na nichž se podílí fakulta. 
Usnesení bylo přijato v kontextu činnosti Střediska bezpečnostní politiky a dalších entit FSV 
UK.  

4. V pondělí 21. října 2019 se v odpoledních hodinách uskuteční zasedání studijní komise AS FSV 
UK, jehož body programu bude např. schvalování akreditací, podmínky přijímacího řízení do 
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doktorského studia v akademickém roce 2020/2021 a Strategický záměr FSV UK. Členky a 
členové kolegia jsou na jednání komise srdečně zvány/zváni.  

5. V úterý 5. listopadu 2019 se od 15:00 hodin uskuteční řádné zasedání AS FSV UK. Předseda AS 
FSV UK požádal vedení fakulty o včasné dodání materiálů pro schůzi pléna.  

 Různé: 
1. Užívání antiplagiátorských systémů během obhajob, v návaznosti na nový podnět Disciplinární 

komisi - osloví instituty FSV UK (LK). 

 

Zapsala: Klára Novosadová 
Vidi: Alice N. Tejkalová  

 


