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Zápis č. 3 
z jednání kolegia děkanky ze dne 11. 2. 2019 

  
Přítomni: P. Bednařík, O. Blažek, T. Karásek, Z. Kasáková, M. Krausz Hladká, L. Krištoufek, J. Kučera, 
V. Moravec, J. Remr, A. N. Tejkalová, J. A. Víšek 
Omluveni: N. Švarcová 
 
Sdělení děkanky: 
1. Kolegium schválilo děkančin návrh na udělení medaile k 70. narozeninám pro jednoho z 

vyučujících (anonymizováno kvůli překvapení). 
2. Pro informaci předložila interní dohodu o užívání nebytových prostor v Jinonicích, kterou jsme 

uzavřeli s FF UK po převzetí areálu do správy FSV UK.  
3. Informovala o schůzce s bratry Onderkovými (SmetanaQ) na jejich žádost a jejich stavebních 

plánech. Děkanka na schůzce odmítla podpořit společné stavební úvahy, které jí byly nabídnuty, 
s odkazem na náročnost jinonické investice. Bratři Onderkové řekli, že před jejich projektem je 
ještě dlouhá cesta, děkanka požádala o včasné informování, až se bude schylovat k realizaci, aby 
se fakulta mohla vyjádřit, (ne)odsouhlasit či připravit na stavební a bourací práce ve vedlejší 
budově atd.  

4. Připomenutí harmonogramu práce na Plánu realizace strategického záměru v roce 2019. 
5. Magistrátem bylo zamítnuto přidělení dalších prostor na Malém náměstí pro IMS FSV UK, které 

by institut využil po dobu rekonstrukce areálu Jinonic, s odkazem na dlouhou čekací listinu 
zájemců před námi. Je možné pouze zapsat se na její konec, což ředitel Nigrin nevyužije. 

6. Agenda PR:  
 V sobotu 13. 4. 2019 se v Karolinu uskuteční Den celoživotního vzdělávání a Festival 

absolventů. FSV u stánku představí nabídku U3V a zároveň se zúčastní doprovodného 
programu - předběžně: mobilní TV studio RTL + workshop a karetní hra projektu Stužák. 

 FSV UK se letos opět zapojí do akce Vlajka pro Tibet vyvěšením vlajky na budově Hollar v 
neděli 10. 3. 2019. 

 Byly zhotoveny nové cedule s logotypem FSV UK a názvem v českém i anglickém jazyce 
(původní cedule ještě obsahovaly název "v Praze" a staré fonty) k budovám Opletalova, 
Hollar a Jinonice. 

 Na Facebooku byly spuštěny kampaně k propagaci českých studijních oborů - poběží až do 
uzávěrky pro podávání přihlášek. 

 Zveřejnění banneru na portále VysokeSkoly.cz na 1 měsíc v rámci roční spolupráce. 
 Inzerce v aktuálním vydání tištěného časopisu KamPoMaturitě.cz. 

 
Sdělení členů kolegia děkanky: 
doc. PhDr. Ladislav Krištoufek, Ph.D. - proděkan pro studijní záležitosti 
1. Změnou struktury Hodnocení kurzů musí dojít i k revizi celkové známky pro Zlaté kurzy. Budou 

dále uvažovány pouze kurzy, pro které bylo odevzdáno alespoň 10 dotazníků. Pořadí kurzů 
bude dáno aritmetickým průměrem z: 

a. Celkového hodnocení kurzu 
b. Obtížnost kurzu 
c. Přínos - rozšíření znalosti, nácvik dovedností, pochopení souvislostí 
d. Aritmetický průměr z otázek: 
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I. Harmonogram výuky byl dodržován. (Bude součástí průměru až po dalším semestru, je 
třeba přeformulovat otázku) 

II. Informace ohledně kurzu byly v SISu jasně a včas. 
III. Testy, úkoly a jiné povinnosti byly opravovány a výsledky komunikovány včas. 

2. Zúčastnil se schůzky na RUK ohledně nav. Mgr. programu CERGE Ekonomický výzkum a 
fungování v rámci struktur FSV UK ve složení prorektorka Králíčková, mgr. Vlasáková, doc. 
Kejak (bývalý ředitel CERGE), dr. Slobodyan (zastupující ředitel CERGE). Další schůzka 
proběhne 4. 3. 2019 poté, co se zástupci CERGE seznámí s předpisy FSV a UK. 

3. Proběhla schůzka se zástupci společnosti Cermat, konkrétně ohledně zkoušky Matematika+. IES 
FSV UK použije výsledky jako kritérium pro upuštění od přijímací zkoušky. ISS FSV UK možnost 
projednává. 

4. Byla dokončena a vyvěšena (k OD 18/2017) LaTeXová šablona závěrečných prací. Velké díky 
doc. Zuzaně Havránkové a doc. Tomáši Havránkovi z IES FSV UK za práci na šabloně. Šablona je 
pdf/a kompatibilní. 

5. Setkání na FF UK ohledně elektronických formulářů (8. 2.). Možnost využití platformy FF UK, 
primárně pro žádosti mimo správní řád. Nutné hostovat na vlastním serveru - proděkan 
Karásek projedná s IT oddělením. Provoz pak v rámci SO. 

6. Předložil dotaz vedení jednoho z institutů - jak správně přistupovat k plagiátům a podvodům v 
rámci předmětů podle předpisů - kolegium doporučuje standardní postup podle disciplinárního 
řádu, případné dotazy zasílat na předsedu disciplinární komise. 

7. Vyrovnání za výuku kurzů v rámci cizojazyčných programů (OD 29/2015 a OD 34/2015) - ověří 
pan tajemník s vedoucí EO. 

8. Připravuje se úprava OD 20/2018: 
a) zvýšení stipendií za vynikající studijní výsledky, 
b) přesnější specifikace sportovních stipendií a jejich zvýšení,  
c) upřesnění stipendií na podporu studia v České republice (SŘ UK Čl. 3, Odst. 1, písm. g) 

pro studenty cizojazyčných programů jako náhrada slev na poplatku. Společně s MKH. 
9. Příští týden proběhne schůzka OZS a SO ohledně studijní agendy cizojazyčných programů (dr. 

Malvína Krausz Hladká, proděkan pro studijní záležitosti, vedoucí OZS, vedoucí SO, zodpovědní 
referenti). 
 

prof. PhDr. Jaroslav Kučera, CSc. - proděkan pro vědu a výzkum, statutární zástupce děkanky 
1. Spolupráce FSV UK s Encyklopedií migrace - vzdělávací projekt, účast fakulty na vzniku 

Encyklopedie migrace (vznik hesel, spolupráce formou Letter of Intent).  
2. Režie z projektů IPS/SBP - granty z MV ČR, bude projednáno na schůzce s děkankou,  ředitelem 

Jüptnerem, proděkanem Kučerou a dr. Balabánem a tajemníkem Ing. Blažkem nebo vedoucí 
ekonomického oddělení. 

3. Informace k velkým projektům připravovaným na FSV UK v roce 2019 - včasnou reakci obdržel 
pouze z IMS FSV UK  a IES FSV UK. 
 

JUDr. PhDr. Tomáš Karásek, Ph.D. - proděkan pro rozvoj 
1. Informace o kontrolách MŠMT v projektech OP VVV: V úterý 12. 2. 2019 proběhne kontrola 

majetku pořízeného z projektu ve výzvě 044 (PRSP) a kontrola dokumentace projektu ve výzvě 
015. V této souvislosti upozornění na metodický pokyn k užívání majetku pořízeného z projektu 
PRSP, viz https://fsv.cuni.cz/metodicky-pokyn-c-12019. 
 

https://fsv.cuni.cz/metodicky-pokyn-c-12019
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2. Projekt OP VVV Jinonice: Ve dnech 5., resp. 8. 2. 2019 proběhla jednání s vedením SVJ U Kříže 
611 (otázka umístění výdejny jídel) a U Kříže 609 (otázka dočasného přerušení přístupu ke 
garážovým stáním). Rektorátu byl zaslán ke kontrole a následnému postoupení MŠMT projekt 
ISPROFIN pro financování opravy vnějšího pláště jinonického areálu (doplněk projektu OP 
VVV). 

3. Návrh úprav znění provozního řádu pro jinonický areál v návaznosti na jednání s řediteli IMS, 
IPS a ISS. Bude doprojednáno s panem Balíkem a ing. Blažkem kvůli provozním detailům, 
následně ve finální verzi zasláno děkance k zaslání děkanům FF a FHS UK. 
 

PhDr. Petr Bednařík, Ph.D. - proděkan pro koncepci a kvalitu studia 
1. Rozšířené kolegium rektora vzalo na vědomí univerzitní výhled přípravy studijních programů 

pro 2. a 3. vlnu akreditačního procesu. S rektorátním odborem akreditací proběhla komunikace 
ohledně upřesnění informací k akreditacím za FSV UK. Odbor také upravil obsah wordovských 
formulářů a aplikace v SISu. Na IMS, IKSŽ a ISS probíhá příprava studijních programů pro 2. 
vlnu akreditací.  

2. Do 8. února 2019 zaslali pedagogové své nabídky kurzů pro Univerzitu 3. věku na akademický 
rok 2019/2020. Kurzy teď budou vloženy do univerzitního systému a proběhne příprava 
informační brožury.              
 

prof. RNDr. Jan Ámos Víšek, CSc. - člen kolegia děkanky pro přípravu strategických a 
koncepčních dokumentů 

1. Připomínka k zatížení budovy Hollar a možným budoucím stavebním úpravám, které se jeví 
dost problematické (základ budov na  Smetanově nábř. tvoří návažka). 
 

PhDr. Zuzana Kasáková, Ph.D. - proděkanka pro zahraniční styky 
1.    Dne 11. 2. 2019 proběhne schůzka s děkanem Sogang University. 
2.  Minulý a tento týden se uskutečnila řada setkání nové vedoucí OZS, proděkanky pro zahraniční 

styky s řediteli institutů FSV UK. 
3. Minulý týden proběhly informační semináře o programu Erasmus+ v jednotlivých budovách 

fakulty za přítomnosti koordinátorů z jednotlivých institutů. 
4.  Vyhlášeno fakultní kolo Fondu mobility. 
5.  Osloveni děkani fakult za účelem nominace jejich zástupců do Rady Herzl Center of Israel 

Studies.  
6. Dne 19. února 2019 proběhne výběrové řízení na předsedu Rady Herzl Center of Israel Studies. 
 
PhDr. Malvína Krausz Hladká, Ph.D. - členka kolegia děkanky pro mezinárodní a cizojazyčné 
studijní programy 
1. Zaslán dopis z RUK - koncepční otázka ke zvážení zachování poplatků za studium v cizím jazyce, 

týkající se i doktorského studia, dopis zaslán ředitelům institutů FSV UK, koordinátorům 
cizojazyčných programů a garantům oborů.  

Mgr. Jiří Remr, Ph.D. - člen kolegia děkanky pro e-learning a nové vzdělávací platformy 
1. Rektorát vyhlásil celosemestrální kurzy v systému Moodle, FSV UK připravuje školení v Moodle 

v užším rozsahu.  
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Ing. Ondřej Blažek - tajemník fakulty 
1. Ucelení informací, seznámení se s agendou EO (rozpočet, apod.). 
2. Bude se zabývat připomínkami ředitelů IMS a IPS k OD k cestovním příkazům. 

PhDr. Václav Moravec, Ph.D., Ph.D. - předseda AS FSV UK 
1. Informace z ustavujícího jednání AS FSV UK ze dne 5. 2. 2019, resp. předsednictva AS FSV UK ze 

dne 7. 2. 2019.  
2. Spolupráce vedení FSV UK a AS FSV UK na správě internetových stránek senátu, celkové 

zlepšení komunikace o fungování AS FSV UK v rámci fakulty - vedení fakulty vítá spolupráci s AS 
FSV UK a podklady bude nadále zasílat s dostatečným předstihem, Plán realizace strategického 
záměru na další rok bude v souladu s tím, co děkanka avizovala na lednovém zasedání AS FSV 
UK připraven nejpozději v listopadu 2019, aby mohl být projednán a schválen v prosinci. V 
dalších letech by se pak termín měl posunout ještě více do podzimu, optimálně na říjen. 

3. Harmonogram pro projednání rozpočtu fakulty v RKD a AS FSV UK, resp. v ekonomické komisi.  
  

RŮZNÉ:  
1. Změna termínu RKD - původní termín zasedání dne 15. 4. 2019 bude zrušen a nahrazen 

termínem dne 23. 4. 2019 od 16:00 (úterý) v místnosti č. 212 (ANT). 
2. Priority do univerzitního strategického záměru od KD - termín pro zaslání děkance 22. 2. 2019. 

(ANT). 
3. Na RKR informovali paní prorektorka Králíčková a pan prorektor Konvalinka o možnosti podat 

si žádost o interní univerzitní grant na podporu vytvoření partnerství (jak studijní programy, 
tak vědecká spolupráce) v rámci 4EU+. Šíření informace na instituty FSV UK, vydáno v OR 
3/2019. (ANT) 

4. Dr. Krausz Hladká zprostředkovala připomínky ředitele IPS FSV UK k OD k pracovním cestám. 
Děkanka za ně poděkovala a požádala, aby ředitel IPS vytrval, až se s jeho připomínkami, které 
má k dispozici písemně z e-mailu vedoucí EO, seznámí nový pan tajemník, jak byl informován. 
Do té doby je zbytečné vznášet je stále dokola. Pokud má nějaké nové připomínky a návrhy, ať 
je zformuluje písemně a dopošle. 
 

Zapsala: Klára Novosadová 
Vidi: Alice N. Tejkalová 

 


