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Zápis č. 21 
z jednání kolegia děkanky prostřednictvím platformy Google Meet  

 ze dne 2. 11. 2020 
 
 
Přítomni: P. Bednařík, O. Blažek, T. Cahlík, T. Karásek, Z. Kasáková, L. Krištoufek, J. 
Kučera, M. Krausz Hladká, V. Moravec, J. Remr, A. N. Tejkalová, J. A. Víšek 
Omluveni: J. Kindermann  
 
Sdělení děkanky: 
1. Kolegium děkanky projednalo 2. verzi Plánu realizace Strategického záměru FSV UK na 

rok 2021 – 16. 11. 2020 bude odeslán jako podklad na RKD i AS FSV UK (příprava 
košilky a průvodní zprávy KN), na RKD odejde 16. 11. 2020 také 2. verze Strategického 
záměru FSV UK na období 2021 – 2025 (na senát půjde až po zapracování připomínek 
RKD, 11. 12. 2020). 

2. Proběhnou evaluační rozhovory s řediteli institutů a vedoucími center. 
3. Sdělení PR:  

• Oslavy 30 let FSV UK proběhly velmi úspěšně online formou přes platformu 
ZOOM, 

• ve spolupráci s Komisí pro vnější vztahy AS FSV UK probíhá jednání o součinnosti 
OVV při propagaci elektronických voleb do AS FSV UK, 

• probíhá jednání s firmou zajišťující 3D prezentace budov (virtuální prohlídky) 
ohledně nafocení budov FSV UK, 

• byla aktualizována část fakultního webu pro uchazeče a vytvořena speciální fb 
skupina, 

• probíhá plnění obsahu části anglického webu Admissions, 
• v jednání možnosti online realizace akce Kino na FSV UK. 

 

Sdělení členů kolegia děkanky: 
 
prof. PhDr. Jaroslav Kučera, CSc. – proděkan pro vědu a výzkum, statutární zástupce 
děkanky 
1. Program „Progres II“ a financování vědy na UK – stanovisko FSV UK.  
2. Program Start – projekty za FSV UK: celkem podáno 21 projektů a dalších šesti se naši 

studenti účastní na jiných fakultách, nejvíce ISS (7 + 4), IKSŽ (5 + 1); do 6. 11. 2020 
možnost opravy formálních náležitostí, výsledky budou vyhlášeny během února 2021. 

prof. PhDr. Ladislav Krištoufek, Ph.D. – proděkan pro studijní záležitosti 
1. Do konce roku 2020 byly zrušeny promoce. 
2. Opatření z 21. 10. se výuky a provozu vysokých škol netýkají, resp. nezavádí nová 

omezení. 
 
 



 

  
 Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd / Smetanovo nábřeží 6, 110 01 Praha 1 

dekanka@fsv.cuni.cz, tel: 222 112 236 
www.fsv.cuni.cz 

3. Bylo zpracováno vyúčtování za vzájemnou výuku institutů FSV UK dle OD 22/2017. 
Nyní na kontrole u ředitelů institutů a vedoucí CJP. 

4. Práce na zajištění psychologa pro studenty fakulty. Děkanka poděkovala paní Maturové za 
rychlé řešení situace.  

5. Rozeslána gratulace vítězům Zlatých kurzů za LS 2019/2020, procesují se odměny. Videa 
se zpracovávají ve spolupráci s OVV. 

6. Příprava informace/pokynu studentům a vyučujícím ohledně zkouškového období (se 
zaměřením na online zkoušky) – osloví prorektorku Králíčkovou kvůli legislativním 
možnostem, na základě jejího vyjádření bude dále diskutováno s řediteli institutů FSV UK 
a garanty studijních programů. Obrátí se na ně též v otázce integrace platforem pro on-line 
výuku.  

7. Byl osloven paní prorektorkou Králíčkovou k aktivní účasti v panelu k distančnímu 
zkoušení (dále studijní proděkani 3. LF, LFP a FHS). 

 
doc. Ing. Tomáš Cahlík, CSc. – proděkan pro doktorské studium a další formy 
vzdělávání 
1. Odhadem čtvrtina našich hodnocených Ph.D. studentů je přihlášeno do ČAD (Česká 

asociace doktorandů a doktorandek). Ve středu 21. 10. zorganizovala ČAD online 
meeting, kde bylo připojeno cca 30 našich Ph.D. studentů, hodně z nich z doktorských 
programů v angličtině. Byl pozván na část tohoto meetingu. Diskutovala se řada problému 
Ph.D. studentů, např. nedostatečná informovanost a komunikace, obava ze ztráty bydlení 
na koleji a diskriminace Ph.D. studentů z doktorských programů v angličtině, kteří na 
rozdíl od studentů doktorských programů v češtině nemají nárok na stipendium na 
podporu ubytování. 

 
PhDr. Petr Bednařík, Ph.D. – proděkan pro koncepci a kvalitu studia 
1. Prorektorka Wildová zaslala dopis všem garantům studijních programů a oborů. Nabídla v 

něm metodickou podporu ze strany odboru kvality vzdělávací činnosti a akreditací RUK. 
Vyzvala k vstřícnému přístupu u studentů věnujících se v zimním semestru dobrovolnické 
činnosti. Přílohou dopisu byla zpráva o základních výsledcích šetření o studiu 
uskutečněném distanční formou. Toto šetření odbor realizoval mezi studenty a pedagogy 
UK v letním semestru.  

2. Probíhá dokončování úložiště, kde budou soustředěny všechny finální verze akreditačních 
spisů FSV UK, které Rada pro vnitřní hodnocení schválila v letech 2018–2020. Zároveň 
bude připravena přehledná tabulka se všemi základními údaji k akreditacím.  

3. Informoval o přípravě dodatku smlouvy o realizaci studijního programu Německá a 
středoevropská studia s Uniwersytetem Pedagogicznym im. Komisji Edukacji Narodowej 
w Krakowie.                  

 
Mgr. Jiří Remr, Ph.D. – člen kolegia děkanky pro e-learning a nové vzdělávací 
platformy 
1. Příprava dokumentu Možnosti inovací kurzů v podmínkách e-learningu, návrh dokumentu 

bude projednán na dalším zasedání kolegia děkanky 

https://cuni.cz/uk-4315.html
https://cuni.cz/uk-4315.html
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2. Zapojil se do aktivity RUK k tvorbě webu k sumarizaci dokumentů k online a  distanční 
výuce.  

 
prof. RNDr. Jan Ámos Víšek, CSc. – člen kolegia děkanky pro přípravu strategických a 
koncepčních dokumentů 
1. Vrátil se k tomu, jak ho potěšili svými vystoupeními absolventi a osobnosti  FSV UK na 

oslavách 30. výročí založení fakulty. 
 
PhDr. Zuzana Kasáková, Ph.D. – proděkanka pro zahraniční styky 
1.  Komunikace s instituty ohledně nabídky kurzů pro studenty Erasmus+. Pro LS 2020/21 

zaveden nový systém. 
2. Ve čtvrtek 19. 11. 2020 proběhne setkání Erasmus koordinátorů z jednotlivých institutů se 

zástupci OZS.  
3.  Série setkání k metodice přijímání zahraničních výzkumníků a sběru dat – v rámci OZS 

proběhla v pondělí 26. 10., v rámci relevantních oddělení děkanátu se uskuteční v úterý 3. 
11. Setkání se zástupci institutů proběhne během listopadu 2020, zúčastní se i proděkan 
pro vědu a výzkum.  

4.   V pondělí 26. 10. 2020 proběhlo zasedání fakultní Rady Fondu mobility.  
5.  Ve čtvrtek 5. 11. 2020 proběhne výběrové řízení pro studentské mobility v rámci 

mezifakultních a meziuniverzitních dohod.  
6. Účast na webináři 28. 10. 2020 pořádaném UK Universities International ohledně 

postavení studentů ve Velké Británii po skončení přechodného období v prosinci 2020. 
Další seminář k otázce immigration rules se uskuteční 3. 11. 2020 a k programu Erasmus+ 
proběhne ve čtvrtek 5. 11. 2020.  

7.   Informace k personální situaci na OZS.  
 
PhDr. Malvína Krausz Hladká, Ph.D. – členka kolegia děkanky pro mezinárodní a 
cizojazyčné studijní programy 
1. Žádost o reflektování situace zvláštního zřetele od studentů CJSP, další používání on-line 

platforem pro výuku. 
2. Jednání k nové smlouvě a formě diplomu programu IMSISS s RUK. 
3. Nestanovení poplatku za úkony spojené s přijímacím řízením (OR 42/2020) – nezahrnuje 

studenty v CJSP, diskriminační, u programů DD a JD financovaných EK  nám může 
hrozit postih za diskriminaci včetně odejmutí finančních prostředků (pro celou UK) – 
podnět předá za celou FSV UK prorektorce Králíčkové s upozorněním na cizojazyčné 
programy obecně. 

4. Podmínky PŘ – vyžadování jazykové znalosti dle kritérií je nutností, zdůraznění garantům 
programů CJSP. 

5. Počty přijatých studentů za rok 2019 a 2020. Děkanka poděkovala dr. Krausz Hladké a 
OZS i koordinátorům CJSP za vysoké nasazení kolem zápisů, které vedlo k zapsání 
vyššího počtu cizojazyčných studentů než v minulém roce. 
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JUDr. PhDr. Tomáš Karásek, Ph.D. – proděkan pro rozvoj 
1. OP VVV Jinonice: Probíhají intenzivní jednání s TDS a dodavatelem stavby ohledně 

finalizace možných změn v projektové dokumentaci za účasti TDS. 
2. Výukové online platformy: Ke zvážení otázka, zda by se fakulta neměla do budoucna 

sjednotit na jedné výukové platformě (viz jeden z podnětů od studentů CJSP v bodu 2 dr. 
Krausz Hladké a bodů proděkana Krištoufka).  
 

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

• Na stávajících objektech SO 01 pokračují práce na mikropilotech pro založení 
výtahové šachty budovy B, C a pro založení spojovacího můstku mezi budovou B a C, 
na přístavbě pokračují práce na betonáži spodní stavby a stropní desky 1. PP. 

• Na přístavbě SO 02 pokračují práce na vázání výztuže a bednění – zbývající vnitřní 
stěny 1. PP a zbývající stropní deska nad 1. PP. 

• Kontrolní dny probíhají kvůli nouzovému stavu prostřednictvím videokonference. 
2. Probíhá průběžná komunikace se sousedním SVJ 609 ohledně vjezdu do podzemních 

garáží. 
3. OPPI – personální výměna na pozici finanční manažerky a administrátorky. 
 

Ing. Ondřej Blažek – tajemník fakulty 
1. Připraveno k vydání opatření děkanky – Stanovení cen komerčních krátkodobých 

pronájmů místností a služeb v Opletalově ulici a Rozhlasové a televizní laboratoři v 
Celetné ulici. Svěření správy agendy krátkodobých pronájmů a služeb ředitelům Institutu 
ekonomických studií FSV UK a Institutu komunikačních studií a žurnalistiky FSV UK - viz 
příloha.  

2. 2. 11. 2020 nastoupil na pracovní pozici Koordinátora spisové služby pan Miroslav 
Zdrubecký, který bude postupně přebírat agendu spisové služby od pana Maye.  

3. 2. 11. 2020 nastoupil jeden nový IT pracovník do týmu podpory koncových uživatelů. 
Měli nastoupit dva, ale jeden si to dnes rozmyslel. Nejedná se o posílení týmu, ale o 
náhradu za odcházející pracovníky (jeden odchází z FSV UK, druhý se přesouvá do týmu 
IT infrastruktury). 

4. 29. 10. 2020 proběhlo jednání s ZO VOS, hlavními tématy bylo:  
a. čerpání benefitů – možnosti restrukturalizace portfolia benefitů, zlepšení 

informovanosti, snížení administrativní náročnosti (bude předmětem na dalším jednání 
KD), 

b. požadavek na zvážení možnosti zavedení zaměstnaneckého “barometru”, kde by se 
zaměstnanci na roční bázi vyjadřovali k opakovaným i aktuálním tématům, včetně např. 
i k výše zmíněným benefitům, 

c. požadavek na zaslání žádosti na RUK o hlídání dětí v souvislosti s Covid-19, jako tomu 
bylo v jarních měsících, děkanka uvedla, že to už znovu řeší UK POINT. 

d. režim ve zkouškovém období a v letním semestru 2021 již řeší proděkan Krištoufek. 
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5. Ve spolupráci s Volební komisí AS FSV UK finalizují přípravy pro zajištění 
elektronických voleb do AS FSV UK na konci tohoto měsíce. Aplikace bude po úpravě 
využita i pro tajné hlasování na vědecké radě. 

6. Covid-19: na děkanátu se v posledních týdnech objevilo několik případů nákazy. Home 
office je využíván ve velké míře, ochranné prostředky jsou používány, provoz děkanátu je 
zatím zajištěn bez výrazných dopadů. Nelze to však garantovat, v případě nějakého 
omezení konkrétních služeb budeme bez prodlení informovat. Velké poděkování 
zaměstnancům za vysoké pracovní nasazení v této nelehké době. 

PhDr. Václav Moravec, Ph.D., Ph.D. – předseda AS FSV UK 
1. Předseda AS FSV UK poděkoval oddělení PR za propagaci voleb do AS FSV UK na 

hlavní webové stránce fakulty. Podobné poděkování za dosavadní spolupráci na propagaci 
voleb tlumočil též od předsedy Komise pro vnější vztahy AS FSV UK Jana Křováka. 
Poděkování i panu tajemníkovi za komunikaci se zástupci volební komise a za 
administraci elektronických voleb.  

2. Dne 29. října 2020 zasedala Legislativní komise AS FSV, která doporučila senátu schválit 
usnesení z důvodové zprávy materiálu Podmínky přijímacího řízení do doktorského studia 
v akademickém roce 2021/2022. Dne 1. listopadu 2020 vstoupila v platnost novela 
Jednacího řádu AS FSV UK, o jejíž přípravu i schválení se zásadní měrou zasloužil 
předseda komise Jiří Kukačka. 

3. Dne 29. října 2020 zasedala Studijní komise AS FSV UK. V prvním usnesení požádala 
vedení fakulty, aby “Podmínky přijímacího řízení pro doktorské studium byly 
projednávány a schvalovány stejnou procedurou jako např. Podmínky přijímacího řízení 
pro Bc. a Mgr. studium, tedy nejprve na půdě fakulty a teprve pak na Rektorátu”. Dále 
komise doporučila, “aby se tyto Podmínky předkládaly pro všechny stupně studia 
dohromady”. Ve druhém usnesení studijní komise doporučila “schválit Podmínky 
přijímacího řízení pro doktorské studium v akademickém roce 2021/2022, po zapracování 
vznesených připomínek Studijní komise”. Předseda senátu poděkoval proděkanovi pro 
doktorské studium doc. Cahlíkovi za rychlé zapracování připomínek.   

4. V úterý 3. listopadu 2020 v 15:00 hodin se prostřednictvím platformy ZOOM uskuteční 
řádné zasedání AS FSV UK.  

  
RŮZNÉ: 
1. Kolegium projednalo žádost o poskytnutí tvůrčího volna prof. Arnošta Veselého (1. 2. – 

31. 7. 2021) a souhlasí s poskytnutím tvůrčího volna. 
 
 
Zapsala: Klára Novosadová 
Vidi: Alice N. Tejkalová 

 


