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Zápis č. 23 
z jednání kolegia děkanky ze dne 2. 12. 2019 

  
Přítomni: P. Bednařík, O. Blažek, T. Cahlík, T. Karásek,  J. Kindermann,  M. Krausz Hladká, L. 
Krištoufek, J. Kučera, V. Moravec, J. Remr, A. N. Tejkalová, J. A. Víšek 
Omluveni:  Z. Kasáková 
 
Sdělení děkanky:  
1. Sdělení PR:  

 6. 12. 2019 se koná studentský veletrh v Hamburku s účastí FSV UK, 
 v nabídce propagačních předmětů (dárky jsou určeny pro partnery a návštěvy, nikoli jako 

prodejní kolekce) budou od ledna plastové lahve s potiskem v angličtině (zdravotně 
nezávadné, česká výroba), 

 bylo dodáno nové zboží do prodejní kolekce - doplnění triček, nově KeepCupy,  džínové 
bundy a kšiltovky. V pátek 29. 11. 2019 proběhlo focení předmětů se studenty FSV UK, v 
nabídce k prodeji budou předměty od ledna 2020. 

2. Projednání bodů na RKD - organizace doktorského studia, diskuze k principům rozdělování 
prostředků z PROGRES (budu předloženy dvě varianty - stávající varianta a nová data 2017 - 
2019), informace k Jinonicím (proděkan Karásek bude ještě kontaktovat studentské spolky). 

3. Informovala o situaci kolem SBP IPS FSV UK. 
 
Sdělení členů kolegia děkanky: 
 
prof. PhDr. Jaroslav Kučera, CSc. - proděkan pro vědu a výzkum, statutární zástupce děkanky 
1. Národní a univerzitní hodnocení - příprava vlastní hodnotící zprávy a podkladů -  termín pro 

předložení zprávy na RUK byl stanoven na 16. 1. 2019, na základě předběžné domluvy s 
prorektorem Konvalinkou bude na RUK předložena po projednání VR FSV UK (v únoru 2020), 
návrh zprávy v angličtině by měl být předložen na první lednové zasedání KD. 

2. Program Primus (výběrové kolo 2020), dále informace o prodloužených žádostech řešitelů.   
3. Vydáno opatření děkanky 28/2019 Podávání projektových přihlášek a hospodaření s 

projektovými prostředky. 

doc. PhDr. Ladislav Krištoufek, Ph.D. - proděkan pro studijní záležitosti 
1. Na správu SIS se obracejí vyučující s žádostmi o rozesílání zpráv absolventům. Studijní oddělení 

může zpracovávat osobní údaje pouze po dobu studia, tudíž je třeba se obracet buď na PR 
oddělení, nebo skrze vlastní zdroje, např. LinkedIn skupiny Alumni, apod. 

2. Proběhl “kulatý stůl ke Karolinkám” na IPS FSV UK, kterého se účastnil LK, správci SISu ze 
strany děkanátu, dále zástupci primárně IPS FSV UK, studijní komise AS FSV UK (předseda 
Kobylka), ISS FSV UK. 

3. Informoval o návrhu  IES FSV UK  -  zrušení, resp. neaplikování toho, že je vedení fakulty 
vyjmuto z odměn za Zlaté kurzy, jedná se o zvykové pravidlo, neopírá se o žádný předpis. 
 

doc. Ing. Tomáš Cahlík, CSc. - proděkan pro doktorské studium a další formy vzdělávání 
1. Vydáno opatření děkanky č. 31/2019 Organizace doktorského studia na FSV UK, v OD došlo k 

drobné změně oproti verzi projednávané na minulém kolegiu - ve finální verzi není striktně  
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uvedeno, že oponenti nejsou členy komise pro obhajoby. Podle univerzitního předpisu nesmí 
být předsedy komise, ale členy být mohou. 

2. Informace z jednání Koordinační rady DSP společenských věd.  
 
PhDr. Petr Bednařík, Ph.D. - proděkan pro koncepci a kvalitu studia 
1. Odbor kvality vzdělávací činnosti a akreditací RUK nyní kontroluje návrhy akreditačních spisů, 

které byly na RUK odevzdány v listopadu 2019. Současně pokračuje příprava sedmi návrhů 
akreditačních spisů na ISS FSV UK, IKSŽ FSV UK a IPS FSV UK.  

2. Dne 10. 12. 2019 proběhne na rektorátu jednání pracovní skupiny pro záležitosti studijních 
programů joint degree (zúčastní se i MKH).           

 
PhDr. Zuzana Kasáková, Ph.D. - proděkanka pro zahraniční styky (zprostředkovala ANT) 
1. Komunikace s paní prorektorkou Lenkou Rovnou ohledně 4EU+. 
2. Ve středu 4. prosince 2019 proběhne na RUK celodenní jednání se zástupci Zürich Universität. 
3. Ve čtvrtek 5. prosince 2019 proběhne na FSV UK setkání se zástupci Kyungpook National 

University.  
 
PhDr. Malvína Krausz Hladká, Ph.D. - členka kolegia děkanky pro mezinárodní a cizojazyčné 
studijní programy 
1. Schůzka koordinátorů CJSP se bude konat 4. 12. 2019 od 13:00 hod. Zhodnocení PŘ, řešení 

systémových změn. 
2. Informace o probíhajícím auditu k přijímání studentů do cizojazyčných programů. 
3. Zaslány podklady pro tiskovou zprávu pro CzechUni. 
4. Účast na studentském veletrhu Master and More v Berlíně. 
 
prof. RNDr. Jan Ámos Víšek, CSc. - člen kolegia děkanky pro přípravu strategických a 
koncepčních dokumentů 
1. Informace z jednání komise pro udílení čestných doktorátů UK. 
2. Informace k letošnímu kolu GA UK. 
3. Doplnění informace podané doc. ing. Tomášem Cahlíkem o schůzi koordinační rady. 
 
Mgr. Jiří Remr, Ph.D. - člen kolegia děkanky pro e-learning a nové vzdělávací platformy 
1. Dne 10. 12. 2019 v místnosti č. 212 proběhne workshop na formativní hodnocení v práci 

vysokoškolského pedagoga (účastníci získají na konci workshopu certifikát z MŠMT). 
 
 
JUDr. PhDr. Tomáš Karásek, Ph.D. - proděkan pro rozvoj 
1. OP VVV Jinonice: Dne 20. 11. 2019 proběhlo jednání na MŠMT ohledně plánovaných změn v 

projektu (podrobnosti viz body ing. Kindermanna). V souvislosti se zahájením stavebních prací 
bude od 6. ledna 2020 uzavřeno vnější parkoviště jinonického areálu - o skutečnosti byli 
informováni ředitelé jinonických institutů, zpráva byla předána ke zveřejnění v newsletteru 
fakulty a současně byl informován proděkan pro rozvoj FHS UK.  
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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 – podklady k pronájmu 

prostor Pekařská 16 a Pekařská 10 v lokalitě Nové Butovice předloženy AS FSV UK. 
2. Informace o jednání na Magistrátu HMP s JUDr. Pavlovou. 
3. Rekonstrukce a dostavba Areálu UK Jinonice – předložen dodatek č. 1 k SOD (doplnění TDS do 

hlavičky smlouvy, rozdělení zpracování PD na 3 etapy bez dopadu na termín, doplnění 
realizačního týmu Zhotovitele). 

4. Pokračuje zpracování projektové dokumentace pro provedení stavby a stavebně technický 
průzkum. Venkovního parkoviště v Jinonicích bude od 6. 1. 2020 uzavřeno a vjezd do 
podzemních garáží od 1. 5. 2020. 

5. Zpracování studie vybavení interiérů. Veřejná prezentace na FSV UK proběhne v týdnu od 6. 
ledna 2020, v prosinci bude rozeslána pozvánka. 

6. Informace o prostorách v budově Voršilská (Arnošt z Pardubic) - 10. 12. 2019 proběhne  
kolaudace budovy. 

 
Ing. Ondřej Blažek - tajemník fakulty 
1. Stále dílčí práce související s kauzou SBP, s.r.o. 
2. Byly dohodnuty a odsouhlaseny půlroční odměny zaměstnanců děkanátu. 
3. V pátek proběhlo jednání mezi zástupci IES FSV UK a MFF UK o nastavení hrazení vzájemné 

výuky povinných a povinně volitelných předmětů - aktualizace 10 let staré smlouvy. 
4. EK AS FSV UK vyzvala tajemníka k doplnění plánu realizace strategického záměru o bod týkající 

se snižování administrativní zátěže. 

PhDr. Václav Moravec, Ph.D., Ph.D. - předseda AS FSV UK 
1. Předseda AS FSV UK informoval kolegium děkanky o odpovědi J. M. rektora na dopis, v němž jej 

jménem senátu požádal o informace týkajićí se možné finanční spolupráce SBP, s.r.o. s Česko-
čińským centrem UK. Rektor UK prof. Tomáš Zima ekonomické vazby SBP, s.r.o. a Česko-
čínského centra UK vyloučil. Dále seznámil kolegium děkanky s návrhem usnesení, jež bude AS 
FSV UK projednávat na prosincovém plénu. Na jeho základě by vedení FSV UK mělo na 
lednovém zasedání AS FSV UK poskytnout informace o výsledcích auditu společnosti MC&A, 
s.r.o., dřiv́e SBP, s.r.o. S citovaným návrhem již vyslovila souhlas senátní ekonomická komise. 

2. Jednotlivé senátní komise v uplynulých dnech projednaly Plán realizace strategického záměru 
FSV UK v roce 2020 a po zapracování dílčích připomínek doporučily AS FSV UK jeho schválení. 
Sociálni ́ komise navrhuje dodělat profily studentů doktorského studia na webové stránky 
jednotlivých institutů, aby se mohli studenti lépe propojovat a pracovat na společných 
projektech (popř. by se mohlo uspořádat i setkáni ́doktorandů FSV UK nebo konference určená 
pro studenty doktorského studia FSV UK). Ekonomická komise žádá svým usnesením, aby 
vedení fakulty do předmětného dokumentu zapracovalo podněty a připomínky k omezování 
administrativní zátěže na FSV UK. Legislativní komise ve svém stanovisku “kvituje uvedeni ́
předloženi ́aktualizovaných PPOS jakožto hodnotićih́o indikátoru”. 

3. V úterý 3. prosince 2019 od 15:00 hodin se v č. 212H uskuteční řádné zasedání AS FSV UK. 
Vedení fakulty je srdečně zváno. Předseda AS FSV UK zároveň požádal členky a členy kolegia 
děkanky o avízo bodů na lednové řádné zasedání senátu. S ohledem na přelom roku, resp. státní 
svátky a dodržení jednacího řádu je nezbytné, aby o jednotlivých bodech programu bylo jasno v 
posledním prosincovém týdnu.  
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Různé:  
1. Zástup děkanky během dovolené (ANT). 
2. Informace k předloženým projektům GAUK a GAČR - dochází k poklesu, srovnání s loňským 

rokem (JK).  
 

 
Zapsala: Klára Novosadová 
Vidi:  Alice N. Tejkalová 

 


