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Zápis č. 2 

z jednání kolegia děkanky ze dne 20. 1. 2020 
  

Přítomni: P. Bednařík, O. Blažek, T. Cahlík, T. Karásek, Z. Kasáková, L. Krištoufek, J. Kučera, 

V. Moravec, J. Remr, A. N. Tejkalová  

Omluveni:  J. Kindermann, M. Krausz Hladká, J. A. Víšek 

 

Sdělení děkanky: 
1. Zúčastnila se jednání pracovní skupiny k recruitmentu studentů na UK pod vedením A. 

Shavit, informovala o schůzce (jedná se o model podobný jako Study in Prague, určen je 

primárně pro české studenty (příprava webové platformy – rozcestník na webové stránky), 

zástupci UK budou navštěvovat menší česká města (mj. moravské a slezské regiony) – 

popularizace UK.  

2. Informace o zrušení SBP IPS FSV UK – kolegium děkanky souhlasí se zrušením SBP, jak 

ho navrhuje ředitel IPS FSV UK v podkladovém materiálu, počet pracovních míst SBP 

zůstane zachován a budou převedena na Katedru bezpečnostních studií IPS FSV UK, část 

bude kvůli redukci projektů momentálně neobsazena, časem s novými projekty je možné je 

znovu obsadit.   

3. Informace o doplnění místa VR FSV UK (zástupce IES FSV UK, děkanka vede jednání s 

ředitelem IES o nominacích).  

4. Zprávy z RKR: 

 požádala o zástup dne 23. 6. 2020 na schůzce International Advisory Board,  

 ve dnech 15. – 17. 11. 2020 proběhne schůzka 4EU+ (zasedání v Praze), 

 7. 4. 2020 zástup (z důvodu účasti na zasedání AS FSV UK) na oslavě výročí založení 

UK v Karolinu – zastoupí proděkan Bednařík, 

 vydáno nové OR Pravidla pro poskytování a čerpání dnů osobního rozvoje v rámci 

Univerzity Karlovy, THP budou nově čerpat 5 dní osobního volna (rozvoje) – o čerpání 

těchto pěti dnů bude rozhodovat vedoucí pracovník, sick days budou zrušeny,    

 centrální rozvojový projekt k joint degree,  

 do 29. 2. 2020 nominace na RUK na Cenu Miloslava Petruska,  

 analýzu výsledků šetření kvality vzdělávací činnosti mezi studenty z fakult UK rozešle 

Klára Novosadová ředitelům institutů FSV UK,  

 zpráva k akreditacím – zašle na RUK Dr. Bednařík. 

5. Sdělení PR: 

 Začínají Dny otevřených dveří FSV UK. Propagujeme na webu a sociálních sítích + 

poskytujeme promo materiály.  

 Ve dnech 21. – 23. 1. 2020 se FSV UK účastní veletrhu Gaudeamus Praha v Letňanech. 

 Dokončují se přípravy Reprezentačního plesu FSV UK – vstupenky kompletně 

vyprodány (poptávka stále trvá), finalizuje se program.  

 Do konce ledna vyjde nový díl seriálu Jsem z FSV UK s absolventkou IMS FSV UK 

Irenou Šedivou, nově Irenou Gillarovou. V jednání jsou další díly v angličtině s 

absolventy cizojazyčných programů.  

https://fsv.cuni.cz/uchazeci/dny-otevrenych-dveri
https://gaudeamus.cz/praha
https://www.facebook.com/events/395540187782309/
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 Propagace cizojazyčných programů: Uzavřena smlouva s inzertním portálem 

StudyPortals na rok 2020. V řešení propagace skrze GoogleAds (PPC kampaň se 

společností StoryTLRS).  

 Launch nové kolekce FSV UK plánován na začátek semestru (polovina února) – do té 

doby příprava grafických materiálů, rekonstrukce webové sekce Kolekce FSV UK + 

kampaň na sociálních sítích.  

 Pro potřeby studentských spolků byl pořízen fakultní stroj na výrobu placek (odznaků), k 

zapůjčení je na OVV.    

 V plánu spolupráce s grafikem na jednotnějším vizuálním stylu FSV UK (sada 

ilustračních fotografií na web a sítě apod.). 

Sdělení členů kolegia děkanky: 

 

prof. PhDr. Jaroslav Kučera, CSc. – proděkan pro vědu a výzkum, statutární zástupce 

děkanky 
1. Univerzitní hodnocení: hodnotící zpráva za FSV UK – předložil doplněné a upravené 

subkapitoly zprávy, text je nyní na jazykové korektuře, dále informoval o přípravě zpráv 

jednotlivých oborů (odborné panely). Kolegium děkanky odsouhlasilo návrh znění Hodnotící 

zprávy FSV UK, děkanka všem poděkovala za dobře odvedenou práci při přípravě hodnotící 

zprávy.  

2. Národní hodnocení: předložil zprávu za FSV UK v Modulu 3 (Společenská relevance) – 

výzkumné zprávy v tomto modulu se předkládají za celou UK, osloveny instituty FSV UK k 

doplnění podkladů. Zpráva bude předložena k projednání na zasedání VR FSV UK. 

Projednán návrh, aby do výroční zprávy FSV UK byly doplněny informace k získání sběru 

dat (vykazování mobility, apod.) – proděkan Kučera připraví seznam požadovaných 

informací, které budeme sbírat (je možné je pak jako propagaci zveřejňovat i na webových 

stránkách), sdílenou tabulku připraví OZS, bude připravena do 1 měsíce po obdržení 

podkladů a po té rozešle proděkanka Kasáková na instituty FSV UK k doplnění (lhůta pro 

doplnění bude také 1 měsíc).  

3. Cena Josefa Hlávky – zaslána byla jedna nominace a to návrh z IMS FSV UK (publikace 

Kryštofa Kozáka) – kolegium souhlasí nominovat publikaci na Cenu Josefa Hlávky a 

oceňuje kvalitně připravený nominační dokument doc. Weissem.  

 

doc. PhDr. Ladislav Krištoufek, Ph.D. – proděkan pro studijní záležitosti 

1. Nová smlouva se společností SCIO. 

2. Harmonogram ak. roku 2020/2021 k připomínkám od RUK. 

3. Začíná hodnocení kurzů za ZS 2019/2020. Do hodnocení zahrnujeme i CERGE předměty 

(nebudou součástí Zlatých kurzů). 

4. Personální změna na SO (M. Stanovská přejde k 1. 4. 2020 na OZS). 

5. Dne 29. 1. 2020 zasedá Studijní komise AS FSV UK, kde budou představena nová Pravidla 

pro organizaci studia na FSV UK k diskuzi, následně budou předložena na AS FSV UK. 
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doc. Ing. Tomáš Cahlík, CSc. – proděkan pro doktorské studium a další formy vzdělávání 

1. Během hodnocení kurzů za ZS 2019/2020 budou Ph.D. studenti vyzváni k hodnocení Ph.D. 

kurzů. Otázky jsou přizpůsobeny Ph.D. studiu a kurzy nebudou součástí Zlatých kurzů. 

2. Schůzka s předsedy oborových rad proběhne 13. 2. od 13:00 na Hollaru v místnosti 13 

(čtvrtek). Je zde změna oproti termínu předběžně ohlášenému na posledním RKD, důvodem 

je to, že původní termín byl v prvním týdnu výuky a nakonec mně přišlo rozumnější udělat 

schůzku v posledním týdnu před začátkem výuky. Předběžný program: Shrnutí informací z 

RUK od listopadu 2019, Strategický záměr FSV UK na období 2021–2025 v oblasti 

doktorského studia, Centra doktorských studií, Různé.  

 

PhDr. Petr Bednařík, Ph.D. – proděkan pro koncepci a kvalitu studia 

1. Končí příprava skupiny posledních šesti akreditací. V úterý 21. 1. 2020 budou vygenerovány 

finální verze všech spisů, které pak budou předány k projednání studijní komisi AS FSV UK 

na jejím zasedání ve středu 29. 1. 2020. Spisy také budou připraveny pro plénum AS FSV 

UK a Vědeckou radu FSV UK.  

2. Probíhají úpravy již odevzdaných šesti akreditačních spisů na základě připomínek od odboru 

kvality vzdělávací činnosti RUK.                    

 

PhDr. Zuzana Kasáková, Ph.D. – proděkanka pro zahraniční styky 

1. Informovala o momentální stabilizaci personální situace na OZS. 

2. Informovala o aktuální situaci týkající se 4EU+. 

3. Informovala o nabídce DZS zúčastnit se mise do Koreji a Japonska ve dnech 19. 4. – 25. 4. 

2020, kolegium rozhodlo, že FSV UK bude zastupovat proděkanka Kasáková. 

4. Informovala o průběhu schůzky s koordinátory programu Erasmus+ a setkání o 4EU+ na 

IKSŽ FSV UK. 

5. Informovala o situaci ohledně post-doc pracovníků, RUK nevyhověl našim opakovaným 

návrhům na úpravy termínů nástupu těchto pracovníků.  

6. Byla zveřejněna výzva v rámci Centra strategických partnerství CENTRAL. 

7. Informovala o zřízení Staff Welcome Centre UK pro přijíždějící zahraniční akademiky. 

Mezi služby, které bude přijíždějícím výzkumníkům poskytovat, patří: poradenství a 

asistence při zajištění vízových povinností před samotným příjezdem (i pro rodinné 

příslušníky), sociálního zabezpečení či zdravotního pojištění, pomoc se zajištěním ubytování 

v ČR, s orientací v českém prostředí a ostatních životních a pracovních situacích, 

zprostředkování kurzů češtiny aj. Důležitou úlohou centra je také centrální metodická 

podpora v této agendě pro stávající zaměstnance UK. 

 

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

cizojazyčné studijní programy (zprostředkovala ANT) 
1. Proběhla schůzka s PR oddělením ohledně zpřehlednění webu v AJ; efektivnější PR nástroje 

prezentace degree programů apod. 

2. V řešení pozdní příchody studentů kvůli zamítnutým vízům (Nigérie) – krátkodobé stáže s 

možností přenosu kreditů do dalšího studia. 
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3. Přerozdělení agend – nový člen kolektivu (M. Semian) převezme programy Erasmus Mundus 

a společně s vedoucí OZS a MKH proběhnou v přístím týdnu schůzky se všemi koordinátory 

programů. 

 

Mgr. Jiří Remr, Ph.D. – člen kolegia děkanky pro e-learning a nové vzdělávací platformy 

1. 17. 2. 2020 se na RUK zúčastní schůzky koordinátorů e-learningu.  

2. Ve dnech od 19. – 21. 2. 2020 pořádá RUK workshop Inovativních metod ve vysokoškolské 

výuce.  

 

JUDr. PhDr. Tomáš Karásek, Ph.D. – proděkan pro rozvoj 

1. OP VVV Jinonice: Správní rada UK schválila dodatek č. 1 ke smlouvě s generálním 

dodavatelem stavby. Poděkování Ing. Kindermannovi a JUDr. Pavlové za přípravu dodatku.  

2. OP VVV Jinonice: Dne 9. ledna 2020 proběhlo jednání se zástupci studentských spolků, 

které byly požádány o součinnost interakci se spoluvlastníky SVJ U Kříže 1 s cílem umožnit 

změnu užívání stávající studovny na výdejnu jídel. 

3. IP 2019–2020: Probíhá vyplňování formuláře úplné zprávy o plnění projektu v roce 2019. 

 

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

prostorového zázemí výuky v Areálu UK Jinonice (zprostředkoval TK)  
1. Rekonstrukce a dostavba Areálu UK Jinonice – 21. 1. 2020 bude schůzka na místě s OŽP 

MČ Praha 5 a dvěma ekologickými iniciativami ohledně kácení stromů v místě nového 

dopravního napojení. Zahájení stavebních prací v prostoru venkovního parkoviště a od 

02/2020 budování nového dopravního napojení. Probíhá pasportizace sousedních objektů. 

2. Dne 19. 12. 2020 byla předána zhotovitelem 1. část projektové dokumentace pro provedení 

stavby (přeložky sítí, venkovní plochy). Probíhá její kontrola ze strany TDS a ing. 

arch.Pluhaře. 

3. Dne 13. 1. 2020 byl podán inzerát na nového investičního technika, který bude mít na starost 

především dohled nad technickým dozorem stavby a bude působit přímo na stavbě v 

Jinonicích. 

4. Prezentace studie interiérů proběhla v Jinonicích dne 8. ledna 2020. Architekti Tylšová a 

Vávra zapracují reálné uživatelské připomínky do projektové dokumentace. 

 

Ing. Ondřej Blažek – tajemník fakulty 

1. Personální agenda – budou vydána nová OD upravující oblasti: práce z domova, dny 

osobního rozvoje, zdravotní volno (bude zrušeno), výběrové řízení. 

2. Ekonomické oddělení – závěrkové práce 2019, účetnictví má být uzavřeno 7. 2. 2020. 

3. Náhradní prostory za Jinonice – revize smluv na Pekařskou 16 a 10. 

4. IT – příprava a kontrola seznamu PC a NTB a operačních systémů za účelem přechodu na 

Win 10 tam, kde tak ještě nebylo provedeno. 

5. Druhý týden v únoru proběhne hodnocení vedoucích a stanovení cílů na rok 2020 (OZS v 

jiném termínu). 
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PhDr. Václav Moravec, Ph.D., Ph.D. – předseda AS FSV UK 

1. Předseda AS FSV UK odeslal dne 15. ledna 2020 dopis společníkům SBP, s. r. o. (dnes 

MC&A, s. r. o.), v němž je seznámil s aktuálními usneseními senátu. Usnesení č. 3: “AS FSV 

UK považuje jednání́ společníků SBP, s. r. o. (dnes MC&A) za pohrdající́ senátem a 

fakultou.” A Usnesení č. 5: “AS FSV UK žádá zaměstnance FSV UK a současné́ společníky 

SBP, s. r. o. (dnes MC&A) v jedné́ osobě̌ o kopii auditorské́ zprávy.” 

2. Předseda AS FSV UK odeslal dne 17. ledna 2020 dopisy zástupcům FSV UK v 

Akademickém senátu UK, předsedovi AS UK Františku Zahálkovi a J.M. rektorovi, v nichž 

je seznamuje s Usnesením č. 9 ze dne 13. ledna 2020: “AS FSV UK žádá vedení Univerzity 

Karlovy a vedení Akademického senátu Univerzity Karlovy, aby v roce 2020 konečně 

zavedlo elektronické́ volby do samosprávných orgánů̊, a to přes informační́ systém 

univerzity”. 

3. Informoval kolegium děkanky o přípravě historicky první výroční zprávy AS FSV UK. 

4. Seznámil kolegium děkanky s nejbližšími termíny zasedání komisí: studijní – 29. ledna 2020 

od 10:00 hodin, legislativní – 30. ledna 2020 od 12:00 hodin a ekonomické – 30. ledna 2020 

od 14:30 hodin. 

  

RŮZNÉ: 
1. Čestný doktorát prof. Nekula obdrží dne 2. 4. 2020 (JK). 

 

Zapsala: Klára Novosadová 

Vidi:  Alice N. Tejkalová 

 

 


