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Zápis č. 5 
z jednání kolegia děkanky ze dne 11. 3.  2019 

  
Přítomni: P. Bednařík, T. Karásek, M. Krausz Hladká, L. Krištoufek, J. Kučera, V. Moravec, J. Remr, A. 
N. Tejkalová  
Omluveni:  O. Blažek, Z. Kasáková, N. Švarcová, J. A. Víšek 
 
Sdělení děkanky: 
1. Na červnovém zasedání AS FSV UK proběhne vyhlášení ocenění za prezentaci fakulty v 

médiích.  
2. Agenda PR:  

 25. 5. 2019 se uskuteční Sportovní den FSV UK v Hostivaři, program zajišťují studenti, 
za děkanát akci řeší OVV. 

 Na webových stránkách, na stránce Hodnocení výuky na FSV UK, byl vytvořen archiv s 
dřívějšími podklady pro Zlaté kurzy od počátku udělování ocenění. 

 Rozhovory s osobnostmi FSV UK budou překládány též do anglického jazyka, v 
minulém týdnu byly zveřejněny na anglických webových stránkách dřívější rozhovory 
s dr. Královou, dr. Svobodou, dr. Numeratem a prof. Veselým (sekce Life at Faculty). 

 FSV UK se zapojí do projektu organizace Future Generation Europe, Mini Erasmus 
http://futuregenerationeurope.eu/cs/minierasmuscz/ - na konci března skupina cca 
10 - 20 zájemců (přihlašování běží do 10. 3. 2019) o studium na FSV UK navštíví 
přednášky a vlastní program na fakultě. 
 

Sdělení členů kolegia děkanky: 
 
JUDr. PhDr. Tomáš Karásek, Ph.D. - proděkan pro rozvoj 
1. OP VVV Jinonice: Dodavatelem předána projektová dokumentace pro výběr zhotovitele stavby, 

projektové oddělení paralelně vytvořilo soubor technických standardů, jímž se bude zhotovitel 
řídit při přípravě prováděcí dokumentace a stavbě samotné. V následujícím kroku je třeba 
schválení ZD Správní radou UK a investičním odborem MŠMT. 

2. Probíhá jednání s managementem ČSSD o případném pronájmu Lidového domu během 
rekonstrukce jinonického areálu. Ředitelé jinonických institutů po jednání RKD vyslovili 
souhlas s jednáním i za předpokladu, že bude Lidový dům využitelný jen pro část institutů. 

3. OP VVV, výzva 015: Probíhá příprava žádosti o změnu indikátorů v návaznosti na nový systém 
akreditací. 

4. Agenda IT: dne 4. 3. 2019 proběhla schůzka s proděkanem pro studijní záležitosti o 
hardwarovém zajištění oběhu elektronické verze studentských žádostí na serveru IT oddělení. 
Vedoucí ITO, Mgr. Kettner, upozornil na závěry auditu, který označil jako rizikové současné 
umístění serverů v suterénu Hollaru. Na schůzce k IT agendě byl Mgr. Kettner pověřen, aby 
prověřil komerční možnosti umístění serverů (datové centrum), zejména případné náklady. 

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

1. Harmonogram ak. roku 2019/2020 je k připomínkám na institutech FSV UK, ve studijní 
komisi AS FSV UK a CERGE. Bude předložen na příštím KD a následně na dubnovém AS FSV 
UK. 

 
 

http://futuregenerationeurope.eu/cs/minierasmuscz/
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2. Schůzka s CERGE byla odložena ze zdravotních důvodů a čekáme na náhradní termín. 
3. Účast na SCIO setkání ohledně profilu uchazečů a následných absolventů VŠ. 

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

1. Ve čtvrtek 28. února 2019 proběhla na rektorátu schůzka zástupců FF, FHS, FSV a PedF s paní 
pror. Wildovou a pracovníky rektorátu ohledně integrovaných doktorských studijních 
programů. Došlo k dohodě o dalším postupu. Rektorát bude připravovat nové Opatření 
rektora, které jasně vymezí principy fungování těchto studijních programů. Na rektorátu se 
uskuteční v průběhu března dvě schůze k upřesnění různých záležitostí přijímacího řízení a 
organizace doktorského studia.  

2. Rektorát zaslal požadavky na doplnění některých náležitostí v akreditační aplikaci v SISu u 
akreditací schválených v 1. vlně.        

3. Národní akreditační úřad poslal hodnotící stanovisko k žádosti o akreditaci doktorského 
studijního programu Mediální a komunikační studia. Akreditace byla udělena.           
 

PhDr. Zuzana Kasáková, Ph.D. - proděkanka pro zahraniční styky 
1.    Ve čtvrtek 7. března 2019 proběhla schůzka na RUK ke strategii internacionalizace. 
2. Univerzita Karlova podala projekt 4EU+. Vytvořeny webové stránky 4EU+: 4eualliance.eu. 
3. Probíhají výběrová řízení na pobyty v rámci programu Erasmus+. Na smlouvy v rámci OZS se 

 výběrové řízení uskuteční v úterý 12. března 2019. 
4. V úterý 12. března 2019 proběhne schůzka se zástupci Kolejí a menz za účasti členky kolegia 

děkanky pro mezinárodní a cizojazyčné studijní programy, PhDr. Malvíny Krausz Hladké, Ph.D. 
a proděkanky pro zahraniční styky. 

 
PhDr. Malvína Krausz Hladká, Ph.D. - členka kolegia děkanky pro mezinárodní a cizojazyčné 
studijní programy 
1. Informovala o výsledcích pohovorů na pozici referentů OZS  (na plný a poloviční úvazek). 
2. Proběhne procesní audit na OZS - březen/duben 2019. 
3. Problémy se zavedením platební brány; provize za tyto platby 0,75 % - bude domluveno s 

vedoucí EO.  
4. PR aktivita - placený promo článek o CJSP FSV UK na webu Expats.cz. 

 
Mgr. Jiří Remr, Ph.D. - člen kolegia děkanky pro e-learning a nové vzdělávací platformy 
1. Informoval k OP VVV, 015, připravuje se podpis smlouvy s kolegyní na pozici instruktorky 

výuky.  

PhDr. Václav Moravec, Ph.D., Ph.D. - předseda AS FSV UK 
1. Důležité termíny nadcházejících jednání jednotlivých komisí AS FSV UK: 

 první zasedání komise pro rozvoj se uskuteční dne 13. 3. 2019 od 9:15 hodin v Hollaru, 
místnosti č. 212 (členům komise byl již odeslán k připomínkovému řízení Plán realizace 
strategického záměru v roce 2019, totéž se ostatně týká všech členů AS FSV UK),  

 první zasedání ekonomické komise se uskuteční dne 19. 3. 2019 od 15:00 hodin v Hollaru, 
místnost č. 212 (možnost projednání problematiky stipendií, za předpokladu 
bezodkladného dodání všech podkladů členům komise),  
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 druhé zasedání studijní komise se uskuteční 25. 3. 2019 od 16:00 hodin v Hollaru, místnost 
č. 212 (možnost projednání problematiky stipendií, harmonogramu akademického roku a 
akreditací, předseda komise stanovil termín pro dodání všech nezbytných podkladů na 18. 
3. 2019). 

2. AS FSV UK ustanovil na sve m br eznove m ple nu komisi pro vne js í  vztahy AS FSV UK. Její m cí lem 
je stanovení  celkove  komunikac ní  strategie AS FSV UK (web, socia lní  sí te , me dia), podní cení  
za jmu akademicke  obce o c innost AS FSV UK. Prosba pr edsedy sena tu o souc innost de kanátu, 
členů kolegia a dalších, včetně připomínkování některých agend.  

  
RŮZNÉ: 
1. Na Cenu Miloslava Petruska za prezentaci byl na RUK zaslán návrh IPS FSV UK -  nominace 

týmu studentů Politologického klubu (ANT).  
2. Spolupráce s Macquarie University v rámci strategického partnerství s UK - během návštěvy T. 

Karáska vyjádřen zájem o spolupráci ze strany vedení Faculty of Arts, specifické jednání vedeno 
s Department of Security Studies and Criminology, předběžné jednání s Department of Media, 
Music, Communication and Cultural Studies. Obecně je zájem o studentskou a akademickou 
mobilitu, co-tutelle a výzkumnou spolupráci. Děkanka požádala o předání kontaktů DMMCC na 
IKSŽ (TK). 

3. Proděkan Kučera zprostředkoval informaci IMS k chybnému zobrazování publikací osobních 
medailonků na webu FSV UK (zobrazení neodpovídá skutečnosti ani v porovnání s databází 
OBD, některé chyby jsou pak pravděpodobně způsobeny přímo záznamy v OBD). Děkanka 
požádala proděkana Kučeru o sepsání výhrad, aby mohlo být vypořádáno v OBD a citace a 
normy s IT (JK).  

4. Dodávání podkladů na komise AS FSV UK. Kolegium poukázalo na nesoulad požadavků 
předsedů komisí v dodávání podkladů se stávajícím jednacím řádem. Termíny komisí nejsou 
plánovány s předstihem na celý semestr, jejich zasedání lze tedy jen těžko ad hoc podřizovat 
odevzdání podkladů v jiných termínech, než stanovených pro senát jako takový jednacím 
řádem. Kolegium naprosto respektuje, že nový jednací řád přinese změny a delší lhůty pro 
odevzdání podkladů, a u podkladů, u kterých to jde, se snaží odevzdávat je dříve již nyní (viz 
Plán realizace strategického záměru v roce 2019), nicméně zároveň žádá, aby 
předsedové/předsedkyně komisí senátu respektovali, že práce na institutech i na děkanátu 
vycházejí momentálně ze stávajícího jednacího řádu, jsou jim podřízeny i termíny jednání 
poradních orgánů děkanky a není možné je ad hoc měnit podle aktuálních termínů komisí. 
Kolegium též žádá vedení komisí, aby, pokud chtějí, aby na jejich zasedání byli přítomni, včas 
koordinovali termíny zasedání se členy vedení fakulty, jak bývalo v posledních deseti letech 
zvykem (LK, ANT). 

 

Zapsala: Klára Novosadová 
Vidi: Alice N. Tejkalová  

 


