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Zápis č. 4 

z jednání kolegia děkanky ze dne 17. 2. 2020 
  

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

Krištoufek, J. Kučera, A. N. Tejkalová, J. A. Víšek 

Omluveni: M. Krausz Hladká, J. Remr, V. Moravec 

 

Sdělení děkanky: 
1. Připomněla, že je ve čtvrtek 20. 2. 2020 termín pro zpracování jednotlivých částí návrhu 

Strategického záměru FSV UK na období 2021–2025. 

2. Z RUK zaslán k připomínkám výstupní dokument Pracovní skupiny pro sponzorskou a 

partnerskou spolupráci s komerčními subjekty, z institutů FSV UK byl k tématu zaslán pouze 

jediný námět týkající se bližších specifikací akademické svobody v uzavíraných smlouvách 

(ředitelem Gregorem, formulace již byly použity při uzavírání smlouvy se společností 

Deloitte), žádní jiní ředitelé ani vedoucí center na požadavek z RKD nereagovali. KD 

projednalo návrh znění dokumentu z RUK.  

3. Sdělení PR: 

 Dne 5. 2. 2020 se konal Reprezentační ples FSV UK, který proběhl úspěšně. Nyní 

probíhají postupně fakturace. Finanční stránka příznivá. 

 Finalizuje se 1. výroční zpráva AS FSV UK – textová část je dokončena, nyní probíhá 

zpracování grafikem a jazyková korektura. 

 Proběhla aktualizace informací studijních programů FSV UK na portálu vysokeskoly.cz, 

rovněž probíhají kroky k zatraktivnění obsahu. 

 Probíhá plánování a příprava akcí k 30. výročí od založení FSV UK. 

 Byla rozeslána první část dopisů děkanky na střední školy (informace pro studenty 

středních škol o možnosti studia na FSV UK). 

4. Sledování termínů – vzhledem k několika situacím, které vznikly v posledních týdnech, kdy 

děkanka na poslední chvíli zachraňovala plnění termínů a odeslání materiálů, na které různí 

zaměstnanci fakulty zapomněli či je nedodrželi, děkanka konstatuje, že každý proděkan i 

člen kolegia děkanky je odpovědný za hlídání si termínů ve vlastní agendě. Nerespektování 

a nedodržování termínů stanovených úřady, rektorátem nebo děkankou bude finančně 

postihováno, případná škoda vzniklá kvůli tomuto nedodržování bude striktně vymáhána. 

Totéž platí pro vedoucí oddělení děkanátu a ředitele institutů FSV UK, informace bude 

rozeslána KN.  

 

Sdělení členů kolegia děkanky: 

 

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

děkanky 
1. Projekty Primus na FSV UK – na oddělení vědy doručena oznámení projektového záměru 

(projekty předkládají zaměstnanci FSV UK), probíhá příprava prodloužení u jednoho 

projektu a příprava šesti nových záměrů, projekty budou předány komisi pro hodnocení 

projektů, dále informoval o financování, výsledky budou k dispozici do 30. 6. 2020.  

 

http://vysokeskoly.cz/
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2. Příprava čestného doktorátu UK pro M. Nekulu, termín promoce byl stanoven na 2. 4. 2020. 

3. Národní a univerzitní hodnocení vědy – obě hodnotící zprávy byly projednány VR FSV UK. 

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

1. Diskutováno obsazení bakalářských a magisterských promocí v březnu 2020. 

2. Informace o čerpání stipendijního fondu. 

3. Informace k ECTS Users’ Guide 2015. 

4. Schůzka se zástupci RUK ohledně studentů se specifickými potřebami. 

5. Schůzka se zástupci PřF UK ohledně společných studijních programů, konkrétně smlouvy o 

spolupráci, děkanka požádala, aby LK oslovil prof. Králíčkovou ohledně ceny 

studentokreditů. 

6. V pátek 14. 2. 2020 proběhla schůzka k prg.ai Minor. 

7. Databáze UK NARIC pro zjišťování předchozího vzdělání přijatých uchazečů ke studiu, 

možné určit dva fakultní zaměstnance s přístupem k databázi (1 SO + 1 OZS). 

8. Informace ke koronaviru – informaci o vyhlášení preventivního opatření spolu s pokyny k 

distribuci vyučujícím e-mailem rozeslal garantkám a garantům studijních programů dne 10. 

2. 2020. Děkanka doplnila, že Malvína Krausz Hladká taktéž tentýž den zaslala 

koordinátorkám a koordinátorům cizojazyčných studijních programů a Klára Novosadová 

rozeslala informaci o zveřejnění preventivního opatření na webových stránkách ředitelům a 

tajemníkům institutů FSV UK, avšak s nástupem letního semestru se proděkana pro studijní 

záležitosti obrátili vyučující se žádostí o informace, jak postupovat ohledně koronaviru, a z 

jejich dotazů je zjevné, že žádný mail od svých institutů neobdrželi. Děkanka sdělila, že je 

znepokojena, jak málo se tyto informace dostaly mezi zaměstnance, rychlým průzkumem 

mezi členy kolegia se ukázalo, že na většině institutů nebyla mezi vyučující žádná ze zpráv 

rozeslána, kromě IES FSV UK, kde byla ihned informace zveřejněna a rozeslána. Děkanka 

upozorňuje ostatní garanty a ředitele, že podobná nekomunikace v tak závažných věcech není 

možná. 

Proděkan Krištoufek navrhl, aby fakulta měla k dispozici aktualizovaný mailing list ak. a 

věd. pracovníků, který by udržovalo personální oddělení aktuální, případně se informace 

budou rozesílat na e-mailovou adresu, kde jsou zařazeni všichni zaměstnanci FSV UK. 

Děkanka zadala prověření podmínek pro vytvoření mailing listu AP a VP tajemníkovi 

fakulty. 

9. Za FSV UK byl pověřen jako kontaktní osoba pro hodnocení studia (UK sběr ohledně 

hodnocení na fakultách bude tentokrát probíhat formou dotazníku). 

10. Pravidla pro organizaci studia na FSV UK byla odeslána předsedovi LK AS UK, v březnu 

2020 bude konzultováno na samotné komisi. 

 

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

1. Dne 3. 2. proběhla na rektorátě schůze pracovní skupiny pro doktorské studium. Hlavními 

body programu byla reflexe doporučení výzkumu NVF a informace o Strategii MŠMT pro 

VŠ 2021+ v oblasti doktorského studia. 

2. Dne 13. 2. proběhla schůzka s předsedy oborových rad fakultních doktorských programů. 

Hlavními body programu byla informace o Strategii MŠMT pro VŠ 2021+ v oblasti 
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doktorského studia, připravovaný strategický záměr fakulty doktorského studia a diskuse o 

centrech doktorského studia. 

3. Vzhledem ke zjištěné velmi rozdílné praxi na jednotlivých institutech pro CDS pozice 

připraví proděkan pro doktorské studium návrh novelizace relevantního opatření děkanky k 

CDS, v prvním kroku ho pošle ke konzultaci děkance a proděkanu Bednaříkovi. 

 

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

1. Plénum Akademického senátu FSV UK vyjádřilo na svém zasedání dne 4. února 2020 kladné 

stanovisko k šesti návrhům akreditačních spisů navazujících magisterských programů. Tyto 

návrhy následně schválila 12. února 2020 Vědecká rada FSV UK. Spisy byly upraveny na 

základě připomínek studijní komise AS FSV UK a dne 17. února 2020 budou 

prostřednictvím spisové služby odeslány na rektorát ke kontrole.  

2. Probíhají úpravy akreditačních spisů na základě připomínek odboru kvality studia a 

akreditací RUK. Spisy budou do konce měsíce předány rektorátu.                   

 

prof. RNDr. Jan Ámos Víšek, CSc. – člen kolegia děkanky pro přípravu strategických a 

koncepčních dokumentů 
1. Doplnil informaci ke sdělení proděkana Kučery k financování vědy –  nevyužívat SVV na 

odměny vyučujícím.  

 

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

1. Vyhlášeno fakultní kolo Fondu mobility (do 13. 3. 2020), na instituty FSV UK zaslána 

informace. 

2. Komunikace s RUK ohledně programu Erasmu+. 

3. Komunikace s RUK ohledně jednání v rámci 4EU+ v Kodani, které proběhne ve dnech 20. 2. 

- 21. 2. 2020. 

4. Personální situace na OZS. 

5. OZS připravilo sdílenou tabulku k sběru informací o mobilitách na FSV UK, proděkanka 

Kasáková požádala proděkana Kučeru o rychlé doplnění požadovaných parametrů, které 

chce do tabulky doplnit oddělení vědy. 

 

PhDr. Malvína Krausz Hladká, Ph.D.  – členka kolegia rektorky pro cizojazyčné studijní 

programy (zprostředkovala ANT) 
1. Koronavirus 

 informační e-mail rozeslala koordinátorům CJSP, 

 dále byl  rozeslán e-mail s informacemi a pokyn všem našim studentům v CJSP, 

mezivládních a jiných dohod. E-mail posílalo i SO doktorandům. Se studenty, kterých se 

to týká, komunikujeme.  

2. Do databáze UK NARIC pro zjišťování předchozího vzdělání přijatých uchazečů  za OZS 

nominujeme Lukáše Budína. 

3. Dokončené úpravy a sjednocení informací o programech na webu, tvorba prvních e-mailů 

pro přijaté studenty. 
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4. Setkání k tématu propagace cizojazyčných studijních programů a souvisejících témat 

spojených s aktivitami v rámci CRP Study in Prague bude 26. února 2020. 

 

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

1. OP VVV, výzva 053 (mobilita výzkumných pracovníků): Odboru projektové podpory RUK 

předány podklady za FSV UK. Projektový záměr obsahuje 4 čtyřměsíční příjezdové mobility 

(IES, IMS, IPS, ISS) seniorních zahraničních výzkumníků. 

2. Institucionální plán: Finalizovány úplné zprávy za rok 2019, odevzdány rektorátu UK. 

3. Stěhování do Voršilské: Proběhla jednání o aspektech stěhování, která souvisejí s ochranou 

utajovaných informací (projekty bývalého SBP). V pátek 14. 2. se konala schůzka budoucích 

uživatelů (poděkování panu Balíkovi za zastupování fakulty), naváže na ni jednání s FF UK a 

UJOP UK o využití sálu v bývalé kapli, které se uskuteční ve středu 4. 3. 2020. S CESES 

domluveno, že bude administrovat využívání dvou společných místností, až budou 

registrovány v SIS. Instituty FSV UK budou informovány o tom, že je prostor sálu k 

dispozici. SBZ navrhuje, aby úhrady za sál byly rozděleny mezi uživatele budovy podle 

kancelářské podlahové plochy. Současně byl pro sál navržen 'zákaz cateringu', který je s 

ohledem na předpokládané konferenční využití sporný. Děkanka požádala proděkana 

Karáska o jednání s ředitelem SBZ v této věci. 

4. Akce “Jinonoc” Politologického klubu - postup pro schválení: standardní žádost děkance 

prostřednictvím pana Balíka (pan Balík projedná s paní Munžilovou). 

 

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 – pokračování přeložek sítí na venkovním 

parkovišti, zahájení demolice přístupového schodiště, příprava na vybudování nového 

dopravního napojení a přeložek vodovodu a plynovodu. 

2. Z důvodu neplnění povinností ze strany Inženýringu dopravních staveb, a.s. (IDS), který 

zajišťuje služby TDS, byla dne 1. 2. 2020 odeslána IDS výzva k nápravě ve lhůtě 10 dnů. 

Vzhledem k tomu, že na výzvu nepřišla od IDS odpověď, budou podniknuty další kroky. 

3. Projekt interiérů – zapracovány připomínky institutů FSV UK, architekti interiérů M. 

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

dokončení PD je 28. 2. 2020. Prezentace PD proběhne v 1. pol. března 2020. 

4. Koordinační setkání k realizaci projektů OP VVV - aktuální problémy a také informace k 

výzvám Excelentní výzkum a Excelentní výzkumné týmy se koná na RUK 26. 2. 2020. 

 

Ing. Ondřej Blažek – tajemník fakulty 

1. Hlavní závěrkové práce byly v minulém týdnu ukončeny. Změny v účetnictví 2019 mohou 

být nyní iniciovány pouze na základě kontrol ze strany RUK. Nyní EO zpracuje přehledný 

reporting pro management a EK AS a AS FSV UK. Z finančního hlediska dopadl rok 2019 

obecně dobře, zůstatky FPP a FRIM alokované a DEK a CFA vzrostly, což je pozitivní v 

kontextu Jinonického projektu (FPP některých institutů zaznamenal pokles). 

2. Probíhá jednání o finální podobě smluv na náhradní prostory v Nových Butovicích. 
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3. Doplnění informací o Voršilské dr. Karáska: prostory ve Voršilské byly alokovány mezi 

instituty a děkanát. ISS FSV UK a IMS FSV UK se svých kanceláří na dobu výstavby v 

Jinonicích vzdaly ve prospěch děkanátu za více prostoru v Nových Butovicích. Stěhování 

zajišťuje vedoucí PTO. 

PhDr. Václav Moravec, Ph.D., Ph.D. – předseda AS FSV UK (zprostředkovala ANT) 

1. Na posledním řádném zasedání AS FSV UK, konaném dne 4. února 2020, vyjevil host 

Michal Červinka (IES FSV UK) nespokojenost s mediálním pokrytím výzkumných projektů 

na webových stránkách FSV UK. Podle jeho názoru je pokrytí z pohledu jednotlivých 

institutů FSV UK “nevyvážené”. Většina zpráv byla podle Michala Červinky jen z IKSŽ 

FSV UK: ze 14 výzkumných prezentací připadá 11 z IKSŽ FSV UK. Předseda AS FSV UK 

slíbil, že tento podnět bude tlumočit na nejbližším jednání kolegia děkanky, což učinil, a 

požádal vedení fakulty o stanovisko, které se bude probírat na nejbližším řádném zasedání 

AS FSV UK, které se uskuteční 3. března 2020 v 15:00 hodin. Děkanka ve věci již 

komunikovala s emeritním senátorem Červinkou a požádala ho, aby se s podobnými podněty 

obracel přímo na ni, případně je nekomunikoval na senátu v její nepřítomnosti. To, co 

rozporuje emeritní senátor je jen jedna dílčí část, kterou jsou tiskové zprávy, což je 

specifický žánr, které vznikají z podnětů institutů, v případě ocenění a důležitých událostí pro 

celou FSV z podnětu děkanky a IKSŽ FSV UK je v tomto nejaktivnější (celkový počet 

tiskových zpráv v roce 2019: 20, z toho pouze IKSŽ: 10), tyto zprávy primárně nejsou 

určeny pro web (kam je dáváme do složky jen pro rozšíření obsahu, ale jsou rozesílány 

médiím). Na nadcházející schůzce s kontaktními osobami pro PR bude nový vedoucí OVV 

znovu apelovat, aby nám přicházely podněty na tiskové zprávy i z jiných institutů FSV UK. 

V carouselu (1. 3 zprávy na webu), naopak v minulém roce převládaly informace o aktivitách 

a výstupech IMS FSV UK a IPS FSV UK. Na sociálních sítích, které jsou nejsledovanějším 

komunikačním kanálem fakulty, je stejně jako na webu snaha o maximální vyvažování. 

Snahou vedení fakulty je vyrovnávat poměr výstupů, ale ne za každou cenu, primárně jde o 

atraktivitu + důraz je na původní, celofakultní obsah, s výběrem z institutových sociálních 

sítí. 

2. Předseda AS FSV UK dokončil návrh odpovědi, jenž je reakcí na dopis advokáta v plné moci 

JUDr. Petra Vališe v kauze MCA, s. r. o. (dříve SBP, s. r. o.). Požádal vedení fakulty, resp. 

právní zástupkyni JUDr. Pavlovou, zda by mohla návrh přečíst a opatřit je poznámkami dle 

usnesení senátu. Následně bude dopis odeslán JUDr. Vališovi.  

3. Dne 27. února 2020 se od 14:30 hodin v budově Hollaru č. 212 uskuteční jednání 

Ekonomické komise AS FSV UK. Předseda AS FSV UK počítá s tím, že vedení fakulty, 

resp. tajemník připraví fakultní podklady (v součinnosti s EK AS FSV UK)  pro budoucí 

Principy přerozdělování prostředků na UK, jež by byly v souladu se Strategickým záměrem 

UK, a podporovaly excelenci, o což vedení FSV UK i senát FSV UK usilují. 

4. Další řádné zasedání AS FSV UK se uskuteční v úterý 3. března 2020 od 15:00 hodin v 

budově Hollaru č. 212. Předseda AS FSV UK požádal děkanku, proděkany a členy kolegia o 

přehled chystaných bodů na březnové zasedání – KD na březnové zasedání AS FSV UK 

nemá žádné body ani podkladové materiály.  
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RŮZNÉ: 
1. Hygienická opatření v budovách fakulty v době možných epidemií (LK, antibakteriální 

emulze, roušky) – děkanka požádala, aby pan Balík zkonzultoval a zadal pracovníkům PTO 

v budovách Opletalova a v budoucnu Pekařská. Doplnit je třeba též v Hollaru. 

2. Informace z RUK – vyhlášení Ceny Miloslava Petruska za prezentaci za rok 2019, cena se 

uděluje za pozitivní počin, který má významný dopad na vytváření obrazu Univerzity 

Karlovy u široké veřejnosti a který výrazně plní tzv. "třetí roli" univerzity. Cena může být 

udělena jednotlivci, případně skupině jednotlivců, bez ohledu na příslušnost k akademické 

obci univerzity (upraveno v OR č. 3/2020 – https://cuni.cz/UK-10166.html), informace byla 

rozeslaná na instituty FSV UK (termín pro zaslání návrhů nominací z institutů na sekret. 

děkanky je středa 19. 2. 2020), termín odeslání na RUK je 29. 2. 2020. (ANT).  

3. Zastupování děkanky po dobu dovolené: zastoupí proděkan Bednařík.  

 

Zapsala: Klára Novosadová 

Vidi: Alice N. Tejkalová 

 

https://cuni.cz/UK-10166.html

