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Zápis č. 21 
z jednání kolegia děkanky ze dne 4. 11. 2019 

  
Přítomni: P. Bednařík, O. Blažek, T. Karásek, Z. Kasáková, J. Kindermann, M. Krausz Hladká, L. 
Krištoufek, J. Kučera, A. N. Tejkalová, J. Remr  
Omluveni:   V. Moravec, J. A. Víšek 
Hosté: T. Cahlík 
 
Sdělení děkanky: 
1. Představení nového proděkana docenta Cahlíka.  
2. Informace o dění kolem SBP IPS FSV UK, poděkovala panu tajemníkovi a JUDr. Pavlové za 

spolupráci.  
Proděkanka Kasáková zprostředkovala informace ze zasedání RKR, poděkování proděkance 
Kasákové za zástup na dnešním zasedání RKR.  

3. Plán realizace strategického záměru pro rok 2020 - prostudování návrhu, následně b ude 
zasláno RKD, 18. 11. 2019 bude finální  verze projednána na KD a předložena jako podklad na 
AS FSV UK, poděkování všem, kteří se podíleli na přípravě plánu realizace.   

4. Sdělení PR:  
 ve dnech od 5. - 6. 11. 2019 se koná studentský veletrh Gaudeamus v Nitře, FSV UK se 

účastní v rámci společné expozice UK - několik dalších fakult + UK Point, 
 v pátek 8. 11. 2019 se uskuteční schůzka děkanky, PR a studentských spolků ke studentským 

aktivitám. 
 dne 14. 11. 2019 se v rámci akce Týden vědy a techniky koná přednáška dr. Martina Riegla 

(IPS): Dopad klimatických změn na evropské bezpečnostní prostředí.   
 
Sdělení členů kolegia děkanky: 
 
prof. PhDr. Jaroslav Kučera, CSc. - proděkan pro vědu a výzkum, statutární zástupce děkanky 
1. Příprava vlastní hodnotící zprávy za FSV UK v rámci vnitřního hodnocení tvůrčí činnosti na UK, 

na přípravě obsahové části dokumentu je nutná spoluúčast některých proděkanů, příští týden 
rozešle.  

2. Informace k národnímu hodnocení podle Metodiky 2017+: sebeevaluační zpráva fakulty v 
modulu M3 (společenská relevance), první verze zprávy musí být odevzdána do 30. 11. 2019 na 
RUK. 

doc. PhDr. Ladislav Krištoufek, Ph.D. - proděkan pro studijní záležitosti 
1. Ředitelům institutů FSV UK  a řediteli CERGE-EI byla nasdílena Pravidla pro organizaci studia 

na FSV UK ke komentářům. Od ředitele CERGE doc. Slobodyana již přišly návrhy změn. 
2. V reakci na podnět ohledně možného porušování studijních předpisů na IPS FSV UK byli garanti 

vyzváni k zaslání dokumentů nad rámec studijních předpisů, které sdílejí a prezentují 
studentům (handbooky, manuály, tutoriály atd.). Do 30. 10. 2019 byly podklady 
nashromážděny a proběhla další komunikace. Následně dojde k analýze dokumentů. 

3. Dne 11. 11. 2019 proběhne metodická návštěva ze studijního odboru RUK. 
4. Na základě předběžných výsledků kontroly informací u předmětů v SIS byli ředitelé vyzváni k 

nápravě. 
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5. Pozvánka na Veletrh VŠ na Gymnáziu Na Zatlance (Praha 5) dne 20. 11. od 10:30 do 12:30. 
 
PhDr. Petr Bednařík, Ph.D. - proděkan pro koncepci a kvalitu studia 
1. Studijní komise AS FSV UK projednala na svém zasedání 21. 10. 2019 šest návrhů akreditací 

studijních programů. Po rozsáhlém projednání doporučila komise plénu AS FSV UK přijetí 
kladného stanoviska u všech těchto návrhů. Probíhá úprava návrhů dle připomínek studijní 
komise k jednotlivým návrhům.            

2. Sestavovatelé z ISS FSV UK, IKSŽ FSV UK a IPS FSV UK pracují na přípravě sedmi akreditačních 
spisů, které budou na fakultní úrovni projednány v lednu a únoru 2020. Probíhají konzultace s 
odborem kvality vzdělávací činnosti a akreditací RUK.    

 
PhDr. Zuzana Kasáková, Ph.D. - proděkanka pro zahraniční styky 
1. Informovala o setkání 4EU+ v Paříži, které proběhlo ve dnech 21. - 22. října 2019, informace k 

tematickým flagships rozešle i ředitelům institutů FSV UK.  
2. Dne 20. 11. 2019, 9:00-14:00 proběhne v Jinonicích Mobility Fair o studentských výměnách. 
3. V pondělí 11. 11. 2019 proběhne fakultní výběrové řízení pro mezifakultní a meziuniverzitní 

dohody. 
4. V pondělí 4. 11. 2019 proběhne seminář ke strategickým partnerstvím na RUK, kterého se 

zúčastní vedoucí OZS. 
5. Komunikace s RUK ohledně Česko-čínského centra. 
 
PhDr. Malvína Krausz Hladká, Ph.D. - členka kolegia děkanky pro mezinárodní a cizojazyčné 
studijní programy 
1. Proběhla příprava dokumentu vymezení agendy referátu OZS a koordinátorů CJPS; bude 

zasláno ke komentářům koordinátorům. 
2. Připravená kostra online systému sloužícího k profesionálnější a efektivnější komunikaci s 

uchazeči o studium v CJSP. 
 
Mgr. Jiří Remr, Ph.D. - člen kolegia děkanky pro e-learning a nové vzdělávací platformy 
1. Konference (workshop) zaměřený na inovativní formy výuky pedagogů se uskuteční dne 10. 12. 

2019, místo konání bude upřesněno.  
 
JUDr. PhDr. Tomáš Karásek, Ph.D. - proděkan pro rozvoj 
1. Zpracovány podklady pro průběžnou zprávu o realizaci institucionálního plánu FSV UK v roce v 

období leden - říjen 2019, zprávy odevzdány na rektorát. Řešitelé dílčích projektů budou 
obratem vyzváni k dočerpání prostředků v intencích účetní závěrky. 

 
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 – pronájem prostor v 

Avenir Business Park (na zasedání Ekonomické komise AS FSV UK  dne 31. 10. 2019 byla 
smlouva schválena). Bohužel nabídka byla ze strany pronajímatele zrušena dne 1. 11. 2019. V 
lokalitě Nové Butovice jednáme o další nabídce pronájmu. 

2. Rekonstrukce a dostavba Areálu UK Jinonice - zahájení prací na 1. části projektové 
dokumentace pro provedení stavby (přeložky). Na stavební úřad MČ Praha 5 bude podáno                 
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k 6. 11. 2019 ohlášení zahájení stavebních prací. Průzkumné práce na konstrukcích stávajících 
budov a sondy k ověření trasy sítí v exteriéru. 

3. Technický dozor stavebníka a koordinátora BOZP – k 4. 11. 2019 bude uzavřena smlouva s 
Inženýringem dopravních staveb, a.s. Účast zástupce TDS na nejbližším kontrolním dni (7. 11. 
2019). 

4. Zpracování projektové dokumentace interiérů – zpracování studie vybavení interiérů. Veřejná 
prezentace prvního záměru na FSV UK proběhne v listopadu 2019. 

 
Ing. Ondřej Blažek - tajemník fakulty 
1. V minulém týdnu velkou časovou zátěž představovala kauza SBP a dále příprava podkladů a 

smluv pro náhradních prostory za Jinonice, které musely být řešeny s naléhavou urgencí. Z 
tohoto důvodu byla většina ostatních agend v minulém týdnu pozastavena a navázáno na ně 
bude v tomto týdnu. Zejména se bude jednat o IT projekty (infrastruktura, weby, aplikace 
Střediska, pilot nových platebních bran).  

PhDr. Václav Moravec, Ph.D., Ph.D. - předseda AS FSV UK (zprostředkoval LK) 
1. V pondělí 21. října 2019 se uskutečnilo jednání Studijní komise AS FSV UK, která projednala 

převážně agendu nadcházejícího jednání pléna AS FSV UK. Komise doporučila senátu po 
zapracováni ́drobných připomińek schválit podmińky přij́iḿacih́o řiźeni ́do doktorského studia 
v akademickém roce 2020/2021. Dále studijní komise doporučila plénu AS FSV UK vyjádřit 
kladná stanoviska ke všem předloženým akreditacím. Studijni ́ komise projednala Strategický 
záměr UK a konstatovala jeho obecnost. Konkrétniḿ impulsem studijni ́ komise je podle jejího 
usnesení “zlepšeni ́ ubytovacićh podmińek, prioritně pro zahranični ́ studenty (platící a 
Erasmus)”. 

2. Ve čtvrtek 31. října 2019 se uskutečnilo zasedání Ekonomické komise FSV UK, jež se rovněž 
zabývala převážně agendou listopadového řádného jednání AS FSV UK. Komise doporučila 
senátu vyslovit souhlas s uzavřením smlouvy o nájmu prostor v Avenir Business Park, jíž budou 
zajištěny náhradní prostory pro součásti FSV UK umístěné v Areálu UK Jinonice v průběhu 
rekonstrukce a dostavby areálu. Ekonomická komise dále podpořila požadavek vedeni ́ fakulty 
na provedeni ́ forenznih́o auditu účetnictvi ́ SBP, s.r.o., a to na náklady této společnosti a dle 
parametrů FSV UK. Pokud by SBP, s.r.o., tomuto nevyhověla, žádá ekonomická komise vedeni ́
fakulty o podáni ́ trestnih́o oznámení pro podezřeni ́ na podvod. Ekonomická komise vyzvala 
rovněž jedním usnesením vedeni ́ Univerzity Karlovy k objasnění finančnićh nebo jiných 
propojeni ́mezi SBP, s.r.o. a Česko-čínským centrem UK. Ekonomická komise se zavázala, že do 
návrhu Strategického záměru UK zapracuje pro vedení fakulty připomínky, na jejichž základě 
bude posiĺen výzkumný charakter univerzity a také její internacionalizace. Ekonomická komise 
AS FSV UK se znovu zabývala podněty ke sniž́eni ́ administrativni ́ zátěže. Vyzvala tajemníka 
fakulty, aby se jimi zabýval a informoval na dalšiḿ jednáni ́ EK FSV UK o přijatých nebo 
plánovaných opatřenićh. EK AS FSV UK bude dále pokračovat v diskuzi této agendy. 

3. V pondělí 4. listopadu 2019 se uskutečnilo zasedání Legislativní komise FSV UK. Ač se komise 
sešla v počtu, kdy nebyla schopna přijímat usnesení, z jejího zápisu vyplývá, že navrhuje několik 
podnětů na nejbližší schůzi AS FSV UK. Například navrhuje odvolání Ing. Mirky Kortusové z 
ekonomické komise senátu a PhDr. Libora Stejskala, Ph.D. ze sociální komise senátu. Dále 
navrhuje Akademickému senátu FSV UK, aby vyzval odborovou organizaci FSV UK k odvolání 
PhDr. Libora Stejskala, Ph.D. z jejího vedení a o změnu zástupce odborové organizace  
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zaměstnanců FSV UK v rozšiř́eném kolegiu děkanky FSV UK. AS FSV UK by měl podle členů 
legislativní komise zároveň požádat o transparentni ́ zveřejněni ́ členské základny a složeni ́
předsednictva odborové organizace zaměstnanců FSV UK. Podle přítomných členů legislativní 
komise by měl AS FSV UK vyzvat děkanku FSV UK ke zváženi ́ vhodné reorganizace Střediska 
bezpečnostni ́politiky IPS FSV UK v rámci daného institutu. 

4. V úterý 5. listopadu 2019 se uskuteční řádné zasedání pléna AS FSV UK, v jehož návrhu 
programu je rekordních 14 bodů. Předseda AS FSV UK požádal členky a členy vedení fakulty, 
jichž se týkající především problematické body o účast v maximálním možném počtu - a to kvůli 
zodpovězení značného množství dotazů senátorek a senátorů i členek a členů akademické obce, 
s nimiž se setkává. Zároveň požádal vedení o přehled možné agendy pro prosincové řádné 
zasedání AS FSV UK.    

  
 Různé: 
1. Fakultní termín pro odevzdání nových projektů SVV a závěrečné zprávy za letošní rok je 20. 

ledna 2020. (JK) 
2. Zástup děkanky na slavnostním zasedání akademické obce - udělení čestné vědecké hodnosti 

doktora honoris causa teologických věd (prof. Manfred Oeming) dne 11. 11. 2019 ve Velké aule 
Karolina.  

 
  

 
Zapsala: Klára Novosadová  
Vidi:  Alice N. Tejkalová 

 


