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Zápis č. 23 
z jednání kolegia děkanky prostřednictvím platformy přes Google Meet 

 ze dne 23. 11. 2020 
 

  
Přítomni: P. Bednařík, O. Blažek, T. Cahlík, Z. Kasáková, L. Krištoufek, J. Kučera, M. 
Krausz Hladká, V. Moravec, J. Remr, A. N. Tejkalová, J. A. Víšek 
Omluveni:  T. Karásek, J. Kindermann 
 
Sdělení děkanky: 
1. Zúčastnila se prvního zasedání Academic Council 4EU+, do které byla nominována a 

zvolena za UK.  
2. Informovala o průběhu projednávání a dosavadním neschválení žádosti FSV UK o 

nevratnou půjčku 30 milionů Kč z fondu Mikuláš na krytí části nepředvídaných nákladů 
na náhradní prostory po dobu rekonstrukce a dostavby Areálu Jinonice (odložena na další 
zasedání EK AS UK). 

3. Sdělení PR:  
• probíhá kontinuální PR podpora nadcházejících voleb do Akademického senátu FSV 

UK (realizace příspěvků na webu a sociálních sítích), OVV se zároveň podílí na 
testování a ladění systému elektronických voleb, děkanka poděkovala panu 
tajemníkovi za odvedenou práci na přípravě elektronických voleb; 

• naplánována další dvě online promítání v rámci akce Kino s FSV UK; 
• probíhá jednání s firmou Papelote ohledně konkrétních parametrů zakázky na dodání 

dárkových tiskovin (sešity, PF, záložky, samolepky); 
• byla realizována propagace cílená na uchazeče ze Slovenské republiky 

prostřednictvím webu vysokeskoly.sk; 
• probíhá předvýběr studentských tutorů pro studenty prvního ročníku; 
• probíhá příprava na nafocení budov FSV UK Hollar a Opletalova pro 3D prohlídky 

(firma PANOPRO); 
• probíhá spolupráce při tvorbě webu nakarlovku.cz; 
• děkanka bude 28. 11. prezentovat fakultu a její nabídku studijních programů na 

Informačním dni (online v rámci webu nakarlovku.cz), na webu bude také 
propagační video, které natočila spolu s Tomášem Novotným z PK FSV UK. 

 
Sdělení členů kolegia děkanky: 
 
prof. PhDr. Jaroslav Kučera, CSc. – proděkan pro vědu a výzkum, statutární zástupce 
děkanky 
1. Za FSV UK byly zkompletovány projekty GA UK (podáno 78 projektů), na RKD bude 

informovat ředitele institutů FSV UK, aby předali informace akademické obci o   
dodržování interních termínů pro odevzdání žádostí o projekty, některé žádosti nebyly 
opět řádně podány.  

http://vysokeskoly.sk/
http://nakarlovku.cz/
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prof. PhDr. Ladislav Krištoufek, Ph.D. – proděkan pro studijní záležitosti 
1. V pátek 27. 11. proběhne online schůzka s řediteli institutů a garanty/kami studijních 

programů k realizaci systému PES při výuce a nových usnesení vlády ČR v následujících 
týdnech. 

2. V úterý 24. 11. proběhne pravidelné online setkání studijních proděkanů s prorektorkou 
Králíčkovou k hybridní výuce. 

3. Ve čtvrtek 3. 12. proběhne online schůzka s RUK ke zkušenostem s distančním 
zkoušením. Schůzky se zúčastní MKH, LK a JR, plus zástupci SO, OZS a IT (po jednom). 

4. V pátek 27. 11. proběhne druhé setkání ke sdílení dobré praxe ve výuce v době Covidu, 
tentokrát primárně zaměřené na zkoušení. 

5. Na prosincový AS FSV UK bude předložena aktualizace Pravidel pro přiznávání stipendií 
na FSV UK. 

6. Na prosincový AS FSV UK bude předložena úprava rozpočtu Stipendijního fondu. 
7. Přeúčtování za vzájemnou výuku (OD 22/2017) bylo odsouhlaseno instituty a nyní se 

procesuje samotný převod. Samotné OD 22/2017 bude třeba aktualizovat minimálně v 
návaznosti na nové společné CJSP. 

8. Děkuje OVV za spolupráci při prezentaci videí a vzkazů od vítězů Zlatých kurzů za LS 
2019/2020. 

9. Bylo vydáno opatření děkanky 20/2020 Pokyny ke zkouškovému období v ZS 2020/2021 
(bylo diskutováno s řediteli institutů a SK AS FSV UK). 

10. Finalizace smlouvy s psycholožkou pro českojazyčné studenty. Zahraniční studenti 
mohou využívat psychologa v UK Pointu, který má časový prostor, informace zaslána na 
OZS i referentky doktorského studia. 

 
doc. Ing. Tomáš Cahlík, CSc. – proděkan pro doktorské studium a další formy 
vzdělávání 
1. Zjišťování názorů na zrušení poplatků za studium v doktorských programech v angličtině.  
2. Příprava Days of Young Science. 
3. Šetření podnětu bývalých doktorandů IPS FSV UK (podklady obdrželo vedení fakulty na 

několik etap od konce října, podnět důkladně šetří, posuzuje i dosud přijatá opatření na 
úrovni institutu). Proděkan Cahlík se zúčastnil kulatého stolu s tématem otázky 
dodržování Etického kodexu UK doktorskými studenty, školiteli a členy oborových rad. 
Bude zařazen speciální seminář o dobré praxi k dodržování etických postupů v 
doktorském studiu na Days of Young Science. Dále bude připraveno i opatření děkanky.  

4. Apeloval na nutnost dvojjazyčné komunikace, včetně e-mailové, s doktorskými studenty, 
na jednání RKD bude informovat ředitele institutů FSV UK. 

 
PhDr. Petr Bednařík, Ph.D. – proděkan pro koncepci a kvalitu studia 
1. V pátek 27. 11. proběhne online jednání s prorektorkou Wildovou a pracovníky odboru 

kvality vzdělávací činnosti a akreditací RUK. Jednání se bude týkat zřízení pracovní 
pozice fakultního koordinátora k zajišťování agendy kvality vzdělávací činnosti a aktuální 
situace výuky na dálku z pohledu kvality.  
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2. Institut sociologických studií FSV UK oznámil záměr rozšířit akreditaci navazující mgr. 
Veřejné a sociální politiky o distanční formu studia. Bude nutné jednat s rektorátem o jeho 
pohledu na možnost akreditace nyní po skončení 3. vlny akreditačního procesu. Zároveň 
se dle koncepce vysokoškolského studia MŠMT má měnit podoba akreditace studijních 
programů s distanční formou výuky.                           

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

připravený jako podpora pedagogů pro přípravu kurzů letního semestru, bude zaslán 
ředitelům institutů FSV UK a hromadným e-mailem pedagogům.  

 
prof. RNDr. Jan Ámos Víšek, CSc. – člen kolegia děkanky pro přípravu strategických a 
koncepčních dokumentů 
1. Pochválil proslovy zástupců UK v rámci oslav 17. listopadu. Děkanka doplnila, že Cenu 

Miroslava Petruska za prezentaci si odnesl projekt Medici pro očkování, kterého se 
zúčastnili i studenti marketingové komunikace a PR (studenti z 2. lékařské fakulty UK nás 
oslovili s prosbou o pomoc v boji proti dezinformacím a dalším negativním 
komunikačním vlivům a v rámci semináře Denisy Hejlové Marketing pro neziskový 
sektor se spojili s našimi studenty a studentkami), kolegium realizátorům projektu 
gratuluje.   

 
PhDr. Zuzana Kasáková, Ph.D. – proděkanka pro zahraniční styky 
1. Informovala o on-line setkání s koordinátory programu Erasmus+, které se uskutečnilo ve 

čtvrtek 19. 11. 2020. 
2. Otázka zajištění online výuky v LS 20/21 pro exchange studenty (projedná s LK a MKH). 
3. Informace k Erasmus+ studentům. 
4. Čerpání ukazatele D. 
5. Připravena první verze materiálu týkající se stavu Kolejí a menz UK. 
6. Ve čtvrtek 26. 11. 2020 proběhne online schůzka se zástupci institutů a oddělení děkanátu 

k metodice zahraničních výzkumníků a evidenci důležitých aktivit na FSV UK. 
7. Informovala o on-line setkání 4EU+, které proběhlo v pondělí 16. 11. 2020. 
8. Proběhlo  výběrové řízení v rámci mezifakultních a meziuniverzitních dohod. 
 
PhDr. Malvína Krausz Hladká, Ph.D. – členka kolegia děkanky pro mezinárodní a 
cizojazyčné studijní programy 
1. Organizační změna OZS – od 1. 1. 2021 vznikne nové oddělení zaměřené na cizojazyčné 

studijní programy, které povede RNDr. Michal Semian, Ph.D. 
2. Probíhá konzultace s Oddělením poplatků spojených se studiem (RUK) ohledně 

ukončování studia studentů v CJSP uprostřed AR. 
3. S Odborem pro studium a záležitosti studentů (RUK) konzultován proces odvolání vůči 

poplatkům za studium v CJSP. 
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4. Dne 30. 11. se uskuteční online den otevřených dveří pro zájemce o bakalářské studium za 
účasti všech 4 BA programů. 

5. Dne 9. 12. se uskuteční pravidelné setkání zástupců týmu OZS věnujících se agendě 
cizojazyčných studijních programů s garanty a koordinátory CJSP. 

 
JUDr. PhDr. Tomáš Karásek, Ph.D. – proděkan pro rozvoj (zprostředkovala ANT) 
1. Děkanka sdělila, že se momentálně proděkan Karásek a ing. Kindermann účastní jednání s 

technickým dozorem stavby jinonického projektu kvůli tématu víceprací a nutnosti jejich 
redukce.   

2. Institucionální plán 2021: Na RKR 9. 11. byla schválena finální verze IP 2021, tím -
pádem jsou potvrzeny i fakultní aktivity a jejich rozpočet. 
 
 

Ing. Ondřej Blažek – tajemník fakulty 
1. V minulých týdnech probíhaly finální přípravy pro volby do AS FSV UK, které se 

uskuteční tento týden v úterý a středu. Tajemník, OVV a externí dodavatel poskytují 
průběžnou technickou a administrativní podporu. Upravený systém byl už využit pro 
hlasování VR FSV UK.  

2. V souvislosti s organizační změnou OZS popsanou v bodě dr. Krausz Hladké, budou do 
příštího KD připraveny drafty aktualizací příslušných OD (13/2019 o působnosti 
proděkanů a 16/2019 Organizační řád). Zároveň je třeba projednat otázku přidělení 
kanceláří OZS a CJSP. 

3. V minulém a tomto týdnu probíhají jednání s vedoucími oddělení o odměnách THP 
zaměstnancům děkanátu. V druhé polovině tohoto týdne a na začátku příštího týdne 
proběhnou jednání mezi tajemníkem a členy KD o odměnách VO. 

4. Tento týden ve čtvrtek proběhnou další jednání s odbory, zejména o nastavení benefitů. 
Bude projednávána zejména možnost nastavení ročního limitu pro čerpání benefitů.  

PhDr. Václav Moravec, Ph.D., Ph.D. – předseda AS FSV UK 
1. Předseda AS FSV UK odeslal 6. listopadu 2020 v souladu s usneseními AS FSV UK 

dopisy ve věci Kolejí a menz (dále jen KaM) předsedovi Rady KaM Davidu Emlerovi, 
řediteli KaM Jiřímu Macounovi, kvestorovi UK Tomáši Horáčkovi a předsedovi AS UK 
Františku Zahálkovi. Dne 10. listopadu 2020 obdržel odpověď od předsedy Rady KaM 
Davida Emlera a tím, že rada podnět AS FSV UK projedná na svém nejbližším zasedání. 
Týž den přišla i odpověď od kvestora UK, v níž se - mimo jiné – uvádí: “Potvrzuji tímto 
přijetí sdělení ve věci fungování KaM v rámci druhé vlny pandemie Covid 19. Jsem 
připraven podat vysvětlení o důvodech pro přijatá rozhodnutí na KaM. Ponechám ale 
nejprve prostor pro vyjádření relevantních orgánů UK”.  S předsedou AS UK prof. 
Františkem Zahálkou byl předseda fakultního senátu v uplynulých dnech opakovaně v 
telefonickém kontaktu: Podnět AS FSV UK prof. Zahálka tlumočil na kolegiu rektora dne 
9. listopadu 2020, dále se jím zabývá komise ustanovená velkým senátem a plénum AS 
UK by mělo podnět probírat na svém prosincovém jednání dne 18. prosince 2020 v 10:00 
hodin.   



 

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

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

2. Předseda senátu poděkoval tajemníkovi fakulty za administraci seznamů voličů, které v 
uplynulých obratem předával předsedovi Volební komise dr. Petru Soukupovi. 
Poděkování bylo adresováno i fakultnímu oddělení PR za propagaci voleb, kterou 
připravila Komise pro vnější vztahy AS FSV UK. Dále informoval vedení fakulty o 
materiálu, který zpracoval předseda Legislativní komise AS FSV UK dr. Kukačka, 
nazvaném Novelizace volebního řádu FSV UK – záměr. Materiál bude projednáván na 
zasedání legislativní komise 26. listopadu 2020 od 17:00 hodin. 

3. V neděli 15. listopadu 2020 obdrželi členové předsednictva AS FSV UK pozvání k účasti 
na kulatém stole, který se ve středu 18. listopadu 2020 zabýval “závažnými problémy v 
rámci doktorského studia oboru Mezinárodní vztahy na IPS FSV UK”. V pozvání, jež 
předsednictvu senátu adresoval dr. Jakub Záhora, se uvádí, že podnětem se bude zřejmě 
zabývat i AS FSV UK. Senát však zatím žádný podklad neobdržel. Kulatého stolu se 
zúčastnil předseda AS FSV UK a části jednání i místopředseda senátu Ondřej Šveda. 
Předseda AS FSV UK se ptal členů kolegia na jejich řešení problému.       

4. Předseda AS FSV UK se 20. listopadu 2020 prostřednictvím platformy Zoom zúčastnil 
části zasedání AS UK a překvapilo jej, že v rámci bodu Návrh čerpání z fondu “Mikuláš” 
nebyla schválena žádost FSV UK, jež byla jednou ze společných snah vedení fakulty a 
senátu napravit dlouhodobý (ne)soulad přerozdělování prostředků při tvorbě rozpočtů s 
principy dlouhodobého záměru UK, který poškozuje FSV UK. Ještě týž den adresoval 
předseda senátu dopis předsedovi Ekonomické komise AS UK doc. Nigrinovi, v němž 
vyjadřuje obavy – i s ohledem na průběh jednání Ekonomické komise UK – z dalšího 
poškození FSV UK. Požádal proto předsedu komise doc. Nigrina o termín dalšího 
zasedání ekonomické komise, kterého se hodlá zúčastnit. Vyjádřil zároveň lítost nad 
dosavadními výsledky práce zástupců FSV UK ve velkém senátu, které by umožnily 
fakultě alespoň částečně napravit nespravedlnost v přerozdělování prostředků v rámci UK. 

5. Ve čtvrtek 26. listopadu 2020 se krom zasedání Legislativní komise AS FSV UK 
uskuteční jednání Ekonomické komise (od 14:30 hodin) a Studijní komise (od 16:00 
hodin). Hlavním bodem jednání všech komisí bude Plán realizace Strategického záměru 
FSV UK na rok 2021, který předseda senátu odeslal všem členkám a členům AS FSV UK 
dne 16. listopadu 2020.     

6. Jednání prosincového pléna AS FSV UK se uskuteční dne 1. prosince 2020 od 15:00 
hodin. Předseda senátu požádal kolegium děkanky o předložení bodů k projednání do 
dnešní půlnoci. Děkanka sdělila, že dokument Strategický záměr FSV UK na období  
2021–2025 bude zaslán nejpozději 25. 11. 2020 po zapracování připomínek RKD.    

  
 
Zapsala: Klára Novosadová 
Vidi: Alice N. Tejkalová 

 


