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Zápis č. 20 
z jednání kolegia děkanky prostřednictvím platformy Google Meet  

ze dne 19. 10. 2020 
 
Přítomni: P. Bednařík, O. Blažek, T. Cahlík, T. Karásek, Z. Kasáková, L. Krištoufek, J. 
Kučera, M. Krausz Hladká, J. Remr, A. N. Tejkalová, J. A. Víšek, V. Moravec 
Host: O. Šveda 
Omluveni:  J. Kindermann 
 
 
Sdělení děkanky: 
1. Projednání návrhu dokumentu Plán realizace strategického záměru FSV UK 2021 - 

úpravy dle poznámek děkanky a diskuze na KD zapracovat do 25. 10. 2020, aby byl 
dostatečný prostor pro zapracování připomínek a dokument mohl být předložen k 
projednání na AS FSV UK. 

2. Strategický záměr FSV UK na období 2021–2025 bude projednán na KD 11. 11. 2020 
(KD od 9:00 hod.), na RKD 23. 11. 2020, plánované schvalování na lednovém zasedání 
AS FSV UK a předložení VR FSV UK. 

3. Sešla se Mezinárodní rada FSV UK, setkání proběhlo plně online, děkanka poděkovala 
všem, kteří se ho účastnili, byla to důležitá zpětná vazba ke studiu Bc. - Ph.D. 

4. Sdělení PR:  
• tento týden proběhne oslava 30. výročí FSV UK v online podobě přes platformu 

ZOOM,   
• probíhá aktualizace anglické části webu Admissions (spolupráce OZS a PR), 
• probíhá aktualizace české části webu pro uchazeče o studium, 
• probíhá vyjednávání parametrů spolupráce se společností StoryTellers ohledně 

propagace skrze GoogleAds na další rok, 
• z dotazníků pro první ročníky máme zatím slušnou návratnost odpovědí od 160 

studentů a další přibývají. 
5. Spolu s PR FSV UK zorganizovala tradiční schůzku děkanky se studentskými spolky, 

tentokrát poprvé online, zástupci spolků pozitivně reflektovali dosavadní průběh online 
výuky, konstatovali, že až na drobné problémy byly fakulta i instituty připraveny dobře, 
dohodla se větší komunikační propojenost mezi spolky a PR oddělením, došlo k 
vyměňování zkušeností s tím, jak oživit online studentský život – měly by proběhnout 
fakultní pětiboj, teritoriální vaření, uskuteční se oslavy 17. listopadu, návrh na cvičení 
online, až to bude možné z epidemiologického hlediska, začnou outdoorové akce pro 
menší skupiny studentek a studentů. Děkanka zdůraznila, jak si cení aktivity 
studentských spolků, zejména v současné době a směrem k prvním ročníkům, a spolkům 
za to poděkovala. 
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Sdělení členů kolegia děkanky: 
 
prof. PhDr. Jaroslav Kučera, CSc. – proděkan pro vědu a výzkum, statutární zástupce 
děkanky 
1. Předložil návrhy institutů FSV UK na Cenu rektora UK pro nejlepší absolventy 

společenskovědních programů (Cena Karla Engliše) – kolegium návrhy projednalo a 
doporučilo nominovat:  

• za bakalářský studijní obor: Tomáš Boukal (IPS FSV UK), 
• za magisterský studijní obor: Filip Horák (IPS FSV UK). 

Další nominace budou mít podmínku v omezení počtu zaslaných nominací z institutů 
FSV UK, z každého institutu bude požadována pouze jedna nejlepší nominace. 

2. Na Cenu J. Jirsy za nejlepší učebnici byly z institutů FSV UK zaslány dva nárhy 
nominovat učebnici P. Soukupa a F. Ochrany, kolegium návrhy projednalo a doporučilo 
na cenu nominovat oba návrhy. 

3. Příprava programu Progres II v rámci UK. RUK svolal schůzku koordinátorů programu a 
děkanů s cílem diskutovat základní parametry programu. Proděkan Kučera doporučil na 
začátku roku zvážit, kdo z kolegů z institutů FSV UK by byl zapojen do nového programu 
v rámci rady za jednotlivé vědní obory.   

4. Odměny v rámci Progresu Q18 – vyhlášen sběr nominací s termínem do 3. 11. 2020.  
5. Projekty ÉTA TAČR 2020 – ukončena výzva, za FSV UK podáno 7 projektů, v nichž je 

fakulta  hlavním uchazečem, 4 projekty, v nichž je spoluuchazečem.  
6. Informoval o vydaném Opatření rektora č. 39/2020 Evidence veřejných zakázek a soutěží 

ve vědě s omezením počtu možných přihlášek na jedno IČO. Oddělení vědy (E. 
Horníčková a S. Burianová) vede evidenci projektových záměrů v takových soutěžích za 
FSV UK. 

 
prof. PhDr. Ladislav Krištoufek, Ph.D. – proděkan pro studijní záležitosti 
1. Účastnil se testování Vzdělávacího portálu UK (pouze LK a zástupce LFP UK). 
2. Call k hybridní a online výuce RUK (probíhá již pravidelně každé dva týdny): 

a) provoz kolejí – informace jdou všem na kolejích od Kolejí a menz centrálně, 
b) pracovní povinnost studentů – informace jsou rozesílány centrálně. 

3. S účinností od 1. 10. 2020 platí úpravy Přílohy č. 2 Statutu UK, Studijního a zkušebního 
řádu UK a Rigorózního řádu UK. 

4. Proběhla aktualizace formulářů pro studenty, a to nejen v reakci na nová Pravidla pro 
organizaci studia na FSV UK, ale došlo i k dalším zjednodušením. 

5. Všem studentům (tedy dvojjazyčně) byla rozeslána zpráva o nových Pravidlech pro 
organizaci studia na FSV UK s informací o hlavních změnách a odkazem na nové 
formuláře. 

6. Obsazení prosincových promocí. 
7. Opětovná diskuze k používání antiplagiátorského systému Urkund vs. Turnitin. Pro tento 

ak. rok zůstáváme u systému Urkund a čekáme, zda dodavatel splní požadavky na 
interaktivní formu výstupu přes fixní odkaz (centrální požadavek z RUK skrze naši 
urgenci). 
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8. Komunikace s vedoucí CJP ohledně uznávání jazykových předmětů na bází externího 
plnění. 

9. V návaznosti na pozitivní zpětnou vazbu k probíhající online výuce od studentských 
spolků nebude vypsán dotazník k online výuce. 

10. Tematické kulaté stoly s vyučujícími k online výuce. Probíhá příprava témat se Studijní 
komisí AS FSV UK. 

11. Online setkání se studenty k výuce proběhne 4. 11. 2020 od 10:00 hod. (ANT + LK), 
termín online setkání pro cizojazyčné studenty domluví Z. Kasáková a M. K. Hladká. 

 
doc. Ing. Tomáš Cahlík, CSc. – proděkan pro doktorské studium a další formy 
vzdělávání 
1. Podmínky přijímacího řízení do doktorského studia – příprava probíhá standardním 

způsobem, bude předloženo AS FSV UK k projednání na listopadovém jednání. 
Místopředseda AS FSV UK potvrdil, že s předložením dokumentu na listopadové jednání 
bude počítat.  

 
PhDr. Petr Bednařík, Ph.D. – proděkan pro koncepci a kvalitu studia 
1. Společně s Malvínou Krausz Hladkou jednal s pracovníky odboru kvality vzdělávací 

činnosti a akreditací RUK o studijním programu International Master in Security, 
Intelligence and Strategic Studies. Do konsorcia vstupuje University of Trento. Z tohoto 
důvodu bude nutné připravit doplněk k akreditaci, úpravu diplomu a podpis nové 
smlouvy.  

2. Odbor kvality vzdělávací činnosti a akreditací RUK zaslal poznámky k dodatku smlouvy 
o realizaci studijního programu Německá a středoevropská studia s Uniwersytetem 
Pedagogicznym im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie. Pracovníci Institutu 
mezinárodních studií FSV UK připravili své vyjádření k těmto poznámkám.                    

 
Mgr. Jiří Remr, Ph.D. – člen kolegia děkanky pro e-learning a nové vzdělávací 
platformy 
1. Centrum pro podporu e-learningu Univerzity Karlovy připravuje nové kurzy:   

a) 22. 10. 2020 – Základy práce s audio/video soubory ve službě Streamserver CUNI,  
b) 2020 – Známky a sledování aktivity studenta v Moodle.  

2. Informoval o používání platforem pro on-line výuku.  
3. Děkanka požádala o předložení materiálu k cílům předmětů na příští kolegium. 
 
PhDr. Zuzana Kasáková, Ph.D. – proděkanka pro zahraniční styky 
1. Informovala o průběhu a výsledcích jednání s panem prorektorem pro zahraniční vztahy a 

mobilitu a vedoucím ZO RUK, které proběhlo v pondělí 12. října 2020 v 11:00 na RUK. 
Debatovány byly personální otázky, procesy elektronizace (systém přihlašování do 
různých exchange programů,  Erasmus Without Papers + Erasmus Goes Digital, podněty 
k úpravám online webové aplikace Erasmus+ byly z FSV UK zaslány již 6. března 2020), 
problematika online aplikace na meziuniverzitní dohody, otázka spolupráce s evropskou 
kanceláří, problematika Kolejí a menz – oceněna naše příprava komplexního materiálu 
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s konkrétními příklady nedobré praxe, a projekt MICHE, domluveno větší zapojení 
referentů OZS v inovaci procesů na úrovni univerzity. 

2. Informovala o činnosti v rámci 4 EU+.  
a) V pondělí 12. října 2020 ve 14:00 hodin se uskutečnilo  online setkání členů 

Programme Committee  Flagshipu 2, které se věnovalo otázce propagace flagshipu. 
Byly rozděleny úkoly. 

b) Dále probíhala komunikace s instituty FSV UK o nabídkách možné spolupráce na 
projektech v rámci Flagshipu 2.  

c) Byly zveřejněny výsledky prvního kola podávání projektů v rámci všech flagshipů 
4EU+. Celkem bylo podpořeno 31 projektů (8 v rámci Flagshipu 1, 11 v rámci 
Flagshipu 2, šest v rámci Flagshipu 3, šest v rámci Flagshipu 4). Akademičtí pracovníci 
z FSV UK jsou zapojeni do realizace 4 úspěšných projektů v rámci Flagshipu 2. O 
výsledcích byli žadatelé informováni.  

3. Komunikace s RUK ohledně financování možných aktivit či vybavení v rámci ukazatele 
D jako náhrady za mobility, které se v roce 2020 neuskutečnily. 

4. Byly zveřejněny výsledky výběrového řízení na post-doc pozice na UK. Za FSV UK byli 
vybráni 2 kandidáti (za IKSŽ FSV UK a IPS FSV UK) a dva náhradníci (2. a 6. 
náhradník), zbylých 17 kandidátů bylo zamítnuto. Garanti jednotlivých kandidátů byli o 
výsledcích informováni. 

5. Z institutů FSV UK zaslaná zpětná vazba k navržené metodice zahraničních výzkumníků i 
sběru dat týkajících se nejen zahraničních mobilit.  

6. V pondělí 26. října 2020 v 9:30 proběhne Rada Fondu mobility FSV UK. 
7. Informovala o probíhajících výběrových řízeních na pozici referenta OZS. 
 
PhDr. Malvína Krausz Hladká, Ph.D. – členka kolegia děkanky pro mezinárodní a 
cizojazyčné studijní programy 
1. Příprava komplexního dokumentu s problematickými body pro KaM – k využití i pro 

další jednání např. AS UK. 
2. Administrace – kontrola plnění studijních povinností, řešení podkladů pro stipendia a 

slevy. 
3. Schůzka s IPSC – odbavování na karetních centrech, v budoucnu plánována elektronizace. 
4. Ukončeno jednání se StudyPortals, děkanka poděkovala za úspěšné jednání M. K. Hladké, 

JUDr. Pavlové, Mgr. Rudinské a dr. Semianovi.  
 
JUDr. PhDr. Tomáš Karásek, Ph.D. – proděkan pro rozvoj 
1. OP VVV Jinonice: Proběhla série jednání s generálním dodavatelem a s novým TDS s 

cílem odstranit nejasnosti ve výkladu projektové dokumentace a kontrolního rozpočtu. 
Paralelně probíhají jednání k finálnímu vymezení řešení interiérů. 

2. OP VVV, výzva 015: Na základě dotazu týmu CJP, který vytváří elektronickou učebnici 
českého jazyka pro cizince, proběhla komunikace o parametrech fungování během stavu 
koronavirové epidemie. Jednání byla uzavřena schůzkou zástupkyň CJP, OPPI, fakultní 
právničky a dodavatele videosekvencí, které proběhlo 15. 10. Velké poděkování dr. 
Pavlové za pomoc s objasněním právních parametrů a obecně koordinací dalšího postupu. 
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3. IP 2021/PPSŘ 2022–2025: Aktivity Institucionálního plánu 2021, resp. Programu na 
podporu strategického řízení 2022–2025 byly úspěšně projednány na plénu AS FSV UK 
dne 6. 10. Následně byly jejich anotace nahrány do sdílené univerzitní aplikace (vč. 
rozpočtu a indikátorů plnění). Všechny aktivity byly zkontrolovány a posléze schváleny 
ze strany odboru projektové podpory RUK. 

4. Vybavení pro hybridní výuku: Z prostředků OP VVV, výzvy 015, byly průběžně 
dokoupeny komponenty (primárně mikrofony a webkamery) k realizaci hybridní výuky 
pro všechny fakultní instituty. 
 

Ing. Jan Kindermann – člen kolegia děkanky pro projekt Modernizace a rozšíření 
prostorového zázemí výuky v Areálu UK Jinonice (v zastoupení TK)  
1. Informoval, že práce na stavbě v Jinonicích probíhají dle smluvního harmonogramu: 

• na stávajících objektech SO 01 pokračují práce na vrtání mikropilot a demontáže 
rozvodů, 

• na přístavbě pokračují práce na betonáži spodní stavby a stropní desky 1. PP, 
• kontrolní dny probíhají kvůli nouzovému stavu prostřednictvím videokonference, 
• probíhají jednání o vymezení zabudovaných interiérů do stavby se zhotovitelem a 

architekty interiérů. 
 
Ing. Ondřej Blažek – tajemník fakulty 
1. Předložen návrh OD – Pokyny k účetní závěrce za rok 2020, informoval o změně v OD, 

která se týká schvalování dokumentů dodaných po termínu (v loňském roce schvalovala 
paní děkanka, nově bude schvalovat tajemník fakulty).  

2. V návaznosti na vyhlášení nouzového stavu od 5. 10. 2020 plánujeme s účinností od 20. 
10. 2020 až do odvolání aplikovat mimořádné opatření k oběhu ekonomických 
dokumentů, které rozešle vedoucí ekonomického oddělení, toto mimořádné opatření se 
nevztahuje na pracovněprávní dokumenty (např. DPP, DPČ, uzavírání HPP, žádost o 
zálohu na mzdu apod.), kde vždy musí být originální podpisy.  

PhDr. Václav Moravec, Ph.D., Ph.D. – předseda AS FSV UK 
1. Poděkoval panu tajemníkovi za administraci a přípravu elektronických voleb do AS FSV 

UK, které proběhnou v listopadu 2020. Další administrace voleb a zveřejňování 
aktuálních informací k volbám na webových stránkách fakulty by mělo být v kompetenci 
volební komise, která by měla případně spolupracovat s příslušnými oddělení děkanátu, 
podrobnější vyjádření zaslal členům volební komise dopisem (dopis předsedy AS FSV 
UK volební komisi je k dispozici na webových stránkách AS FSV UK). Z důvodu 
demokratičnosti a férovosti voleb nebude předsednictvo AS FSV UK dále zasahovat do 
přípravy voleb. Děkanka žádá předsedu a místopředsedu senátu o předání informace 
předsedovi volební komise, aby se obrátil na děkanku a vedoucího oddělení PR Jakuba 
Římana, pokud bude nějak chtít koordinovat spolupráci na propagaci mezi volební komisí 
a oddělením PR. Oddělení PR s propagací voleb počítá, zatím nezávisle na volební 
komisi, rádo bude propagaci koordinovat, ale žádá o včasné prodiskutování podmínek 
spolupráce.  
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2. Předal slovo Bc. Ondřeji Švedovi místopředsedovi AS FSV UK: 
a) informoval o plánovaných termínech komisí: 

předběžný termín schůzky předsednictva AS FSV UK je plánovaný na  26. 10. 2020 
(termín bude ještě upřesněn),  
ekonomická komise a studijní komise bude jednat 29. 10. 2020.  
projednávání studentských peněz je plánováno na 27. 10. 2020.   

b) sociální komise děkuje vedení za řešení služeb psychologa pro FSV UK.  
Děkanka informovala místopředsedu AS FSV UK, že na prosincové zasedání bude předložen 
dokument Plán realizace strategického záměru FSV UK v roce 2021.   
 
RŮZNÉ: 
1. Mimořádná cena rektora – z institutů FSV UK letos nebyly zaslány žádné nominace, cena 

je určena pro studenty, kteří dosáhli vynikajících úspěchů v oblasti vědy, výzkumu, 
umění, prokázali mimořádnou občanskou statečnost nebo obětavost, či mimořádné 
sportovce.  

2. Proděkan Kučera zprostředkoval dotaz vedení IMS FSV UK k přijímacím zkouškám v 
době pandemie – vedení fakulty děkuje za přínosný podnět, podnětem se bude zabývat ve 
spolupráci se společností Scio. Koordinací pověřen proděkan Krištoufek. 

 
 
Zapsala: Klára Novosadová 
Vidi: Alice N. Tejkalová  

 
 
 
 


