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Zápis č. 24 

z jednání kolegia děkanky ze dne 16. 12. 2019 
  

Přítomni: P. Bednařík, O. Blažek, T. Cahlík, T. Karásek, Z. Kasáková, J. Kindermann,  M. 

Krausz Hladká, V. Moravec, J. Remr, A. N. Tejkalová, J. A. Víšek 

Omluveni: L. Krištoufek,  J. Kučera 

 

Sdělení děkanky: 
1. Kolegium projednalo a následně schválilo žádost o poskytnutí tvůrčího volna PhDr. Ing. 

Petra Soukupa, Ph.D. z ISS FSV UK.  

2. Informovala o výsledku kontroly přihlašování a zapisování studentek a studentů do CJSP v 

letech 2016 - 2019 a přijatých opatřeních.  

3. Připomněla únorový deadline (čtvrtek 20. 2. 2020) pro předložení 1. verze Strategického 

záměru FSV UK na léta 2021 - 2025, osnovu zašle druhý týden v lednu 2020. 

4. Informace z oddělení vědy - podle opatření rektora č. 30/2016 jsou děkani fakult oprávněni 

nominovat kandidáty pro udělení výzkumné podpory Donatio Universitatis Carolinæ. 

Dle tohoto opatření vyžaduje každá nominace následující dokumenty: 

 stručný odborný životopis kandidáta; 

 přehled jeho nejdůležitějších výsledků; 

 a stručné zdůvodnění jeho nominace 

(vše zároveň i v anglickém jazyce) - dohromady na max. 5 stran A4 

Datum pro doručení nominací na RUK je týmž opatřením stanoveno na pátek 31. ledna 2020. V 

listopadu byla informace zaslána na instituty a žádná nominace tentokrát nepřišla.  

Kolegium diskutovalo o možných kandidátech.  

5. Sdělení PR:  

 nabídka od vysokeskoly.cz na další roční spolupráci, se společností fakulta spolupracuje 

již několik let.  

6. Oslovila nás zástupkyně Asociace pro mezinárodní otázky (AMO), neziskové organizace, jež 

se prostřednictvím svých projektů ChinfluenCEa China Observers in Central and Eastern 

Europe (CHOICE) intenzivně zabývá analýzou čínských aktivit v regionu střední a východní 

Evropy, dr. Karásková. 

Po nedávno zveřejněném případu financování některých aktivit Česko-čínského centra 

Univerzity Karlovy ze strany čínské ambasády se pozornost veřejnosti zaměřila na fungování 

českých veřejných škol. V této souvislosti připravili v AMO malou studii, která kromě 

identifikace některých problémů spojených s čínským vlivem na českých univerzitách přináší 

zejména doporučení, čemu věnovat zvýšenou pozornost a jak se případnému čínskému vlivu 

bránit.  

Rádi by tímto způsobem přispěli ke zvýšení informovanosti českých veřejných vysokých škol 

a jejich akademických pracovníků o této problematice.  

Kolegium materiál ocenilo a domluvilo se, že materiál bude rozeslán na instituty FSV UK k 

dalšímu využití.  

7. Aktuální informace k probíhajícímu šetření v “kauze SBP”. 

 

http://vysokeskoly.cz/
http://www.amo.cz/
http://chinfluence.eu/
http://chinaobservers.eu/
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Sdělení členů kolegia děkanky: 

doc. PhDr. Ladislav Krištoufek, Ph.D. - proděkan pro studijní záležitosti (zprostředkovala 

ANT) 
1. Na lednové zasedání AS FSV UK bude předloženo jmenování členů Disciplinární komise 

FSV UK pro nové funkční období (na základně nominací zaslaných z institutů FSV UK). 

Děkanka požádala Kláru Novosadovou, aby důvodovou zprávu zaslala předsedovi AS FSV 

UK jako podklad pro jednání AS FSV UK. 

 

PhDr. Petr Bednařík, Ph.D. - proděkan pro koncepci a kvalitu studia 
1. Na rektorátu proběhlo první jednání pracovní skupiny k problematice joint degree. Cílem 

bude vytvoření společných pravidel pro studijní programy joint degree: podoba přijímacího 

řízení, způsob realizace studijních programů, státní zkoušky a obhajoba závěrečné práce, 

fungování společných orgánů (oborové rady u doktorského studia).  

2. Odbor kvality vzdělávací činnosti a akreditací zkontroloval čtyři odevzdané akreditační spisy 

a poslal fakultě své požadavky na úpravy. Na RUK nyní probíhá kontrola ještě dvou spisů.  

3. Na ISS FSV UK a IKSŽ FSV UK pokračují v přípravě šesti akreditačních spisů, aby mohly 

být předány k projednání na únorové zasedání AS FSV UK a VR FSV UK.          

 

PhDr. Zuzana Kasáková, Ph.D. - proděkanka pro zahraniční styky 
1. Personální situace na OZS. 

2. Zveřejněny výsledky Fondu mobility a POINTu. 

3. Informace o vyčerpání ukazetele D odeslány v termínu na ZO RUK.  

4. Komunikace M. Kwasiborskim ohledně podmínek fungování LŠ AIPES. 

5. Otázka poskytování zdravotní péče zahraničním studentům, bude projednáno na schůzce s 

prof. Škrhou.  

 

PhDr. Malvína Krausz Hladká, Ph.D. - členka kolegia děkanky pro mezinárodní a 

cizojazyčné studijní programy 
1. Jednání s The International Campus GmbH ohledně nabídky soukromých kolejí proběhne 

dne 18. 12. 2019. 

2. Podkladový materiál ohledně potřeb online systému bude dokončený a poskytnutý 

tajemníkovi FSV UK. 

 

Mgr. Jiří Remr, Ph.D. - člen kolegia děkanky pro e-learning a nové vzdělávací platformy 
1. Informoval o průběhu workshopu na formativní hodnocení v práci vysokoškolského 

pedagoga, který se uskutečnil 10. 12. 2019 - zúčastnili se kolegové z institutů FSV UK, dále i 

doktorandi a zaměstnanci z jiných fakult.  

Dr. Mouralová od ledna 2020 převezme řešení projektu OP VVV, informována bude paní 

Karramová.   

 

JUDr. PhDr. Tomáš Karásek, Ph.D. - proděkan pro rozvoj 
1. OP VVV Jinonice: projednáno složení poradní komise pro posouzení projektu interiéru. 
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2. OP VVV 076 (Inovace v pedagogice): schválení projektu “Výzkum komunikace MŠMT ve 

vztahu k různým skupinám stakeholderů”, podaného za fakultu doc. Hejlovou.  

Poděkování proděkanu Karáskovi a Mgr. Zuzaně Kraisinger Karramové za spolupráci na 

přípravě projektu.  

3. Prostory Voršilská - FSV UK zatím nemá k dispozici provozní podmínky, kolegium 

projednalo využití prostor (provoz sálu) a dalších provozních záležitostí (jako např. zajištění 

úklidových služeb).    

 

Ing. Jan Kindermann - člen kolegia děkanky pro projekt Modernizace a rozšíření 

prostorového zázemí výuky v Areálu UK Jinonice  
1. Náhradní prostory za Areál Jinonice v objektech Pekařská 16 a Pekařská 10 – podepsány 

podmínky pronájmu za objekt Pekařská 16, finalizace podmínek pronájmu Pekařské 10. 

Probíhá zpracování projektu stavebních úprav v obou objektech - zhotovení nových příček, 

dobudování WC atd. 

2. Rekonstrukce a dostavba Areálu UK Jinonice – Kontrolní den stavby je pravidelně každý 

čtvrtek v Jinonicích, 1x měsíčně je tzv. velký kontrolní den za účasti zástupců MŠMT. 

3. Předání technických zpráv o provedených průzkumech zhotovitelem OHL ŽS – inženýrsko-

geologický průzkum svahu a stavebně-technický průzkum betonových konstrukcí stávajících 

budov bude do 19. 12. 2019. 

4. Zhotovitel OHL ŽS předloží 1. část PD pro provedení stavby (přeložky sítí a úpravy 

schodiště a venkovních ploch) dle harmonogramu do 19. 12. 2019. 

5. Zhotovitel OHL ŽS zpracoval Zásady organizace výstavby včetně 4 etap záborů (viz 

příloha). Předání staveniště (Etapa 1 - venkovní plochy) zhotoviteli je plánováno dle 

harmonogramu na 6. 1. 2020, kdy bude proveden zábor celého venkovního parkoviště a 

plochy staveniště dotčené přeložkami vodovodu a plynovodu. Průjezd do podzemního 

parkoviště bude možný do 30. 4. 2019. Zhotovitel zpracoval Dopravně-inženýrské opatření 

ohledně vjezdu nákladních aut na staveniště a zajištění trasy pro chodce okolo staveniště pro 

všechny etapy. 

6. Inženýring dopravních staveb a.s. zajišťuje služby TDS a koordinátora BOZP. Proběhlo 

jednání ohledně vedení kontrolních dnů a nastavení způsobu komunikace. 

7. Studie vybavení interiérů. Veřejná prezentace studie proběhne 8. ledna 2020 od 12:00 v 

Jinonicích. 

8. Proběhly schůzky s předsedy sousedních SVJ U Kříže 610 (západní strana), a SVJ V Zářezu 

902 (přes parkoviště). Schůzka s SVJ U Kříže 609 (garáže) je plánována na 17. 12. 2019. 

Jednání s SVJ U Kříže 611 (výdejna jídel) je plánováno na květen 2020 - proděkan Karásek 

se ujme komunikace směrem ke studentským spolkům.  

 

Ing. Ondřej Blažek - tajemník fakulty 
1. Rektorát UK vydal souhlasné stanovisko pro Opatření pro výkon spisové služby na FSV UK, 

opatření bude vydáno s účinností od 1. 1. 2020.  

2. Rozdělení hospodářského výsledku 2018 - rektorát UK doručil na FSV UK dopis s výší 

výsledku hospodaření  za rok 2018. Dle tohoto výpočtu má FSV UK výsledek hospodaření k 

rozdělení ve výši 4 799 367,87 Kč. Výsledek hospodaření lze převést do několika fondů  
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3. (FRIM, FPP, Fond odměn, Rezervní fond). Vzhledem k projektu OP VVV, doporučil 

tajemník VH převést do Fondu reprodukce investičního majetku (ve výši 100 %). Účtuje se v 

účetním měsíci listopad, který se uzavírá 20. 11. 2019 - kolegium s převodem finančních 

prostředků do FRIM souhlasí. 

4. Připraveno k vydání nové opatření děkanky pro THP s účinností od 1. 1. 2020 - práce z 

domova a zdravotní volno. Hlavní změna spočívá ve zvýšení dnů zdravotního volna ze 2 na 

3. 

5. Nový pověřenec GDPR na FSV UK je od 1. 12. 2019 Angelika Hájková. 

6. Informace o možné realizaci systému elektronických voleb ve stavu, tak jak je k dispozici na 

ostatních fakultách a o rizicích spojených s fungováním elektronických voleb prostřednictvím 

jiných systémů než přímo studijního, jako je tomu na Masarykově univerzitě v Brně.  

PhDr. Václav Moravec, Ph.D., Ph.D. - předseda AS FSV UK 
1. EK AS FSV UK  zasedne 9. 1. 2020 od 14:30 hod. v místnosti č. 212.  

2. Seznámil KD s dopisem doc. Kohoutka - stanovisko KOR ZO VOS UK k obvinění bývalého 

předsedy ZO VOS na FSV UK z netransparentnosti činnosti odborové organizace a 

pomyslného propojení činnosti SBP, s.r.o.  
 

RŮZNÉ: 
1. Návrh doc. Cahlíka k úpravě promočního projevu v souvislosti s 30. výročím založení 

fakulty v příštím roce.  

 

 

Zapsala: Klára Novosadová 

Vidi:  Alice N. Tejkalová 

 

 


