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Zápis č. 3  

z jednání kolegia děkanky ze dne 3. 2. 2020 
  

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

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

Omluveni: T. Cahlík, J. Kučera 

 

Sdělení děkanky: 

1. Pověřila členku kolegia Malvínu Krausz Hladkou, aby komunikovala s organizací AMO k 

uspořádání seminářů pro FSV UK. 

2. Projednán výstup komise etiky vědecké práce a problematiky související s plagiátorstvím na 

UK, kterou ustanovil rektor UK v roce 2019 ve spolupráci Akademického senátu UK, 

Vědecké rady UK, Etické komise UK a Rady pro vnitřní hodnocení UK.  

Kolegium doporučilo připomínky, které zašle děkanka panu rektorovi. 

3. Sdělení PR:  

 Dny otevřených dveří FSV UK (dále jen DOD) cílíme na rozšíření hashtagu 

#FSVUKDOD do podvědomí uchazečů na sociálních sítích. Proběhla placená kampaň 

na Facebooku + masivnější propagace na Instagramu k jednotlivým DOD. Zaznamenán 

nárůst followers na obou sítích.  

 Účast na veletrhu vzdělávání Gaudeamus Praha v Letňanech (21. – 23. 1.). Obecně účast 

na veletrhu trochu nižší, ale zájem o studium u nás trvá.  

 Reprezentační ples FSV UK – přípravy jdou do finále. Vstupenky distribuovány, tisknou 

se programy, ve výrobě deska se sponzory, rámují se fotografie na doprovodnou výstavu 

apod. Na sociálních sítích byla vyhlášena soutěž o čestné vstupenky s uzávěrkou ke 2. 2. 

2020.  Připravuje se afterparty (FB událost bude brzy zveřejněna).  

 Na web FSV UK umístěn Mise, vize a hodnoty FSV UK.  Sekce Fakulta: O nás a na 

webu FSV UK (CZ i ENG verze). 

 Launch nové kolekce FSV UK začátkem letního semestru. Probíhají grafické přípravy 

promo materiálů (plakáty, letáky). V plánu rekonstrukce webové sekce Kolekce FSV UK 

+ kampaň na sociálních sítích.     

 Distribuce nového dílu seriálu Jsem z FSV UK se studentkou IMS FSV UK Irenou 

Šedivou na webu a sociálních sítích. V jednání na další díl absolvent(ka) Katedry 

veřejné a sociální politiky ISS FSV UK (vyváženost zastoupení institutů) a poté v plánu 

série absolventů/ek našich cizojazyčných programů.  

 Náborové promo video FSV UK. Grafik zapracovává změny vzešlé z PR porady a předá 

v příštím týdnu k realizaci.  

 Propagace českých programů. Obnova spolupráce pro rok 2020 ohledně propagace na 

tematických portálech (např. vysokeskoly.cz) a v novinách (např. slovenský Týdeník 

MY).  

 Propagace cizojazyčných programů. V plánu schůzka s RUK ohledně rozšíření propagace 

na dalších zahraničních portálech. Rozjednána propagace na „blízkovýchodním trhu“  

v návaznosti na již fungující promo UK ve spolupráci s Ambasádou UAE.  

https://www.facebook.com/fsvuk/posts/3122216571125265
https://www.facebook.com/fsvuk/posts/3122216571125265
https://www.instagram.com/stories/highlights/18083365342144188/
https://www.youtube.com/watch?v=Hxp7-ksWl1k&list=PLLpPG1Kl19V-1fnmOjtuAD5AsmAk2xkHo&index=2&t=0s
http://vysokeskoly.cz/
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 Spolupráce s festivalem Jeden svět. V řešení smlouva na letošní rok v návaznosti na 

loňskou spolupráci (FSV zprostředkuje propagaci a příp. odborníky do panelových 

diskuzí, na oplátku nás Jeden svět uvede mezi sponzory).  

Sdělení členů kolegia děkanky: 

 

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

1. Žebříček časopisu TÝDEN - odeslány podklady. 

2. prg.ai Minor meeting – proběhl konferenční hovor s doc. Bojarem (MFF UK) a 

koordinátorkami prg.ai ohledně organizace prg.ai Minor v nadcházejícím akademickém roce. 

Bude nutná úprava smlouvy, kterou připraví LK. V březnu proběhne další schůzka zástupců 

zúčastněných fakult, a to i se správci informačních systémů. 

3. Členem Kreativního výboru prg.ai (společně s dr. Moravcem), schůzky jednou měsíčně.  

4. Projednání Pravidel pro organizaci studia na FSV UK na SK a LK AS FSV UK. Došlo k 

detailní diskuzi, připomínky budou zapracovány. Jediným “problémem” se jeví povinnost 

vyplnit české informace u nečesky vyučovaných předmětů a vice versa. Na KD 

prodiskutováno, že by měl stačit ve druhém jazyce pouze název a anotace, aby vyučující 

nebyli zbytečně administrativně zahlcováni. Dnes budou předsedovi AS FSV UK zaslána 

Pravidla upravena dle připomínek komisí. 

5. Komplikace při spuštění hodnocení studia, a to z důvodu vyhlášení dvou hodnocení 

najednou, z čehož nakonec vyplynulo dvoudenní zpoždění. Očekává se negativní efekt na 

návratnost. 

 

doc. Ing. Tomáš Cahlík, CSc. – proděkan pro doktorské studium a další formy vzdělávání 

(zprostředkovala ANT) 
1. Na minulém kolegiu informoval o připravovaném hodnocení doktorských kurzů. Spustili je 

zároveň s hodnocením ostatních kurzů a ukázalo se, že v SISu nemohou běžet dvoje 

hodnocení paralelně. Proto hodnocení doktorských kurzů pozdrželi, spustí se čtrnáct dní po 

skončení hodnocení bakalářských a magisterských kurzů.  

 

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

1. Dne 29. 1. 2020 proběhlo zasedání studijní komise Akademického senátu FSV UK. Komise 

projednala šest návrhů akreditačních spisů. Jednání byli přítomni garanti předložených 

akreditací. O každé akreditaci proběhla podrobná rozprava, garanti odpovídali na otázky a 

členové komise vznesli požadavky na úpravy. Studijní komise doporučila plénu AS FSV UK 

vyjádřit u všech akreditací kladné stanovisko. Nyní budou návrhy projednány 4. února na 

plénu AS FSV UK a 12. února na zasedání Vědecké rady FSV UK.  

2. Probíhá finalizace úprav akreditačního spisu Master in Finance and Data Analytics, aby byl 

dle požadavku předán RUK na začátku února. Další akreditace jsou ještě upravovány 

(doplňování údajů do životopisů, úpravy textových částí, problémy se zobrazováním 

informací v sylabech).                      
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PhDr. Zuzana Kasáková, Ph.D. – proděkanka pro zahraniční styky 

1. Personální situace na OZS. 

2. Tento týden budou probíhat informační schůzky k programu Erasmus+ pro studenty v 

jednotlivých budovách FSV UK. 

3. Na RUK zaslány žádosti FSV o podporu v rámci strategických partnerství UK. 

4. Komunikace s RUK ohledně 4 EU+. 

 

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

cizojazyčné studijní programy 
1. Přístup do databáze UK NARIC (zjišťování předchozího vzdělání uchazečů) a propagace 

cizojazyčných studijních programů u Keystone Academic Solution zajištěno RUK. 

2. Koordinační setkání k tématům propagace cizojazyčných studijních programů a souvisejících 

témat bude 26. 2. 2020 v Karolinu. 

 

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

1. Institucionální plán FSV: finalizována a na rektorát v řádném termínu odevzdána úplná 

zpráva za rok 2019. 

2. OP VVV Jinonice: Ředitelé institutů byli informováni o probíhajících projekčních pracích na 

řešení interiéru, vč. možného dopadu statického zhodnocení projektu na plánované vytvoření 

dodatečných malometrážních kanceláří. 

 

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

prostorového zázemí výuky v Areálu UK Jinonice  
1. Rekonstrukce a dostavba Areálu UK Jinonice – informace k jednání s TDS. 

2. Do týmu OPPI byl vybrán nový investiční technik Ing. Průša, který od 3. 2. 2020 bude 

provádět denní kontrolu průběhu stavebních prací a zajišťovat pravidelný dohled nad TDS. 

Počítáme s ním i pro jednání s dotčenými orgány státní správy a samosprávy a správci sítí. 

3. Úpravy zeleně v areálu Jinonice – informace o průběhu řízení. 

4. Projekt interiérů – zapracovány připomínky institutů a knihovny, architekti interiérů M. 

Tylšová a D. Vávra zpracovávají projektovou dokumentaci pro dodávku interiérů. Termín 

dokončení projektu je 28. 2. 2020. Všechny úpravy musejí zároveň projít statickým 

výpočtem a odsouhlasením statikem, bez něj není možné úpravy realizovat. 

5. JUDr. Pavlová zpracovala návrh finančního vyrovnání za omezení vjezdu do garáží s majiteli 

garáží sousedního SVJ 609. Návrh bude odeslán tento týden jednotlivým majitelům 

garážových stání. 

6. Arch. Pluhař zajišťuje zpracování projektu změny užívání Pekařské 16 a dalšího projednání s 

hasiči, hygienou a IPR. 

 

Ing. Ondřej Blažek – tajemník fakulty 

1. Ekonomické oddělení dokončuje práce na účetní závěrce, zatím je vše v pořádku, a to i z 

finančního hlediska, není zatím hlášena žádná mimořádná situace. Rozpočet na rok 2020 

bude projednáván dne 20. 4. 2020 na RKD a dne 21. 4. 2020 bude odeslán akademickému 

senátu k projednání na EK AS FSV UK dne 30. 4. 2020 a dne 5. 5. 2020  bude předložen ke  
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schválení plénu AS FSV UK. 

2. IT:  

a. upgrade infrastruktury – předávka první části, jednání o druhé,  

b. weby – nutnost začít další fáze migrace,  

c. hledáme dalšího programátora, 

d. proběhla inventura koncové uživatelské techniky v souvislosti s ukončenou podporou 

Win 7. 

3. Probíhá kontrola smluv ohledně náhradních prostor Pekařská 16 a Pekařská 10. 

4. Probíhá rozhodování, jaké oddělení děkanátu či jeho část by mohlo být přestěhováno do 

Voršilské.  

 

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

1. Dnes 29. ledna 2020 se uskutečnilo zasedání studijní komise senátu, která projednala 

předložené akreditační spisy a Pravidla pro organizaci studia na FSV UK. Po zapracování 

připomínek budou oba materiály projednány na řádném zasedání AS FSV UK dne 4. února 

2020. 

2. Dne 30. ledna 2020 se uskutečnilo zasedání komisí legislativní a ekonomické AS FSV UK. 

Jednání legislativní komise se zúčastnil jednatel SBP, s. r. o. (dnes MCA, s. r. o.) dr. Libor 

Stejskal, který uznal, že praxe fungování SBP, s. r. o. nebyla transparentní a odůvodnil to 

historickou zkušeností s organizací obdobných akcí. Dr. Stejskal na dotaz předsedy komise 

dr. Jiřího Kukačky (dle usnesení č. 5 z 13. 1. 2020) informoval, že auditorská zpráva bude 

AS FSV UK poskytnuta jen za předpokladu uzavření NDA, což je obtížně představitelné na 

úrovni kolektivního orgánu typu akademický senát.  

3. Ekonomická komise se na svém zasedání 30. ledna 2020 zavázala připravit modifikaci 

Principů rozdělování rozpočtu na UK a vyzvala předsedkyni Hanu Kubátovou, aby prvotní 

návrh představila na jednom z příštích zasedání EK AS FSV UK. Komise rovněž vyzvala 

tajemníka fakulty Ondřeje Blažka a vedoucí EO Hanu Pokornou, aby do návrhu fakultního 

rozpočtu na rok 2021 zapracovali rovněž variantu č. 5 rozpočtu pro AS FSV UK. 

4. Předseda AS FSV UK obdržel dopis od společníka MCA, s. r. o. (dříve SBP, s. r. o.) dr. Jana 

Ludvíka, který je reakcí na lednová usnesení AS FSV UK týkající se předmětné 

problematiky. “Především bych Vás rád ujistil, že nadále respektuji všechna opatření a jasně 

formulované požadavky vedení FSV UK, které mají eliminovat negativní dopady kauzy 

SBP, s. r. o., a jsem připraven dostát své odpovědnosti za jejich naplnění. Rád bych vyhověl 

Vaší žádosti o poskytnutí kopie auditorské zprávy, ale bohužel ji nemám k dispozici a 

nemohu být v této věci nápomocen. Vývoj kolem Střediska bezpečnostní politiky mě velmi 

mrzí a nechci zastírat chyby, kterých jsem se v minulosti dopustil,” uvedl v dopise dr. Jan 

Ludvík.  

5. Dne 29. ledna 2020 rezignoval na post předsedy studijní komise Petr Kobylka. Volba nového 

předsedy se uskuteční v úterý 4. února 2020 od 14:45 hodin.   

 

RŮZNÉ: 
1. Děkanka nabídla pozvánky z RUK na slavnostní zasedání akademické obce – udělení 

čestné vědecké hodnosti doktora honoris causa lékařských věd (obdrží prof. Eric. L. 
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 Lander, Ph.D. a Prof. Joel L. Sussman, Ph.D.), 18. 2. 2020 ve 14:00 ve Velké aule. 

Zúčastní se děkanka, prof. RNDr. Jan Ámos Víšek, CSc. a PhDr. Zuzana Kasáková, 

Ph.D. Účast potvrdí Klára Novosadová. 

 

Zapsala: Alena Holotíková 

Vidi:  Alice N. Tejkalová 

 


