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Zápis č. 5 

z jednání kolegia děkanky ze dne 2. 3. 2020 
  

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

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

Omluveni: T. Cahlík 

 

Sdělení děkanky: 
1. Projednán návrh Strategického záměru FSV UK na období 2021–2025. Strategický záměr 

bude nově představen dne 23. března 2020 v 9:30 v místnosti č. 212 na Plénu děkanátu, 

materiály budou rozeslány 17. března 2020 po projednání RKD a na AS FSV UK budou 

předloženy nejprve neformálně k diskuzi (proběhne také kulatý stůl se studentskými spolky) 

na konci dubna, oficiálně a standardně pak na červnové zasedání.  

2. Agenda PR: 

 na začátku semestru proběhl launch nové kolekce oblečení a doplňků (promo na webu, 

v newsletteru a sociálních sítích. Hashtag #FSVUKMERCH). 

 Seriál Jsem z FSV UK: právě se realizují dvě videa (za ISS FSV UK Alexandr Kasal, 

za IES FSV UK Jozef Baruník). 

 Rozeslány všechny dopisy na SŠ s nabídkou studijních programů FSV UK.  

 Náborové promo video FSV UK – probíhá finalizace, právě v animačním procesu. 

 Propagace českých programů. Postupná aktualizace informací na portálu 

vysokeskoly.cz. 

 Propagace cizojazyčných programů. Spolupráce s OZS na plánu zahraničních veletrhů 

na rok 2020. Zařizování veletrhu na Ukrajině (duben), zvažování účasti na veletrhu v 

Gruzii (březen).    

 Grafik zpracovává úvodní mailovou šablonu pro zahraniční studenty (welcome mail 

potvrzení přijetí ke studiu).  

 Plánuje se hromadná schůzka PR odd. FSV UK s PR zástupci všech institutů v druhém 

březnovém týdnu (témata: jednotná vizuální identita, komunikace, spolupráce atd.) 

 Proběhla schůzka se zástupci společnosti STORY TLRS – v procesu optimalizace 

GoogleAds  v souladu s restrukturalizací podoby zahraničních programů na anglickém 

webu FSV UK.  

 Info sekce o rekonstrukci Jinonic na webu FSV (záložka Život na 

fakultě/Rekonstrukce Jinonic) - zveřejněna v pátek 28. 2. 2020.  

 30 LET FSV UK: probíhá kompletní event management (hotový hrubý plán pojetí 

celého roku, dále v procesu tvorba plánu a harmonogramu doprovodných akcí, 

grafická podoba, apod.). 

3. Vyhlášení pracovníků a pracovnic z institutů, kteří nejvíce vystupovali v médiích - na 

dubnovém zasedání AS FSV UK (pošlu Sáře Beránkové a J. Římanovi). 

4. Informace ke koronaviru: kolegium děkanky doporučuje, aby byly zrušeny pracovní cesty, 

doporučuje, aby lidé nejezdili ani na soukromé cesty do Itálie, v případě cesty bude nutné 

následně dodržet 14denní karanténu. Pokud je cesta schválena, rozhoduje o cestě a jejím  

 

http://vysokeskoly.cz/
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případném zrušení ředitel institutu FSV UK. U služebních cest je vždy třeba ověřit platnost 

pojištění, bez platného pojištění, nelze vycestovat. V případě, že jsou na fakultě zaměstnání 

i rodinní příslušníci, karanténa se vztahuje také na ně. Na FSV UK je kontaktní osobou 

krizové týmu za UK Ing. Ondřej Blažek (kontakt pro zaměstnance) a kontaktní osobou pro 

studenty je na FSV UK pan Lukáš Budín (e-mail: degreeprograms@fsv.cuni.cz, tel.: 222 

112 254). 

Na fakultu byly včas objednány dezinfekční přípravky, i když byla objednávka přijata, 

doposud objednané zboží nebylo dodáno.  

 

Sdělení členů kolegia děkanky: 
prof. PhDr. Jaroslav Kučera, CSc. – proděkan pro vědu a výzkum, statutární zástupce 

děkanky 
1. Informace o financování vědy: institucionální prostředky v rámci Progresu na rok 2020 a 

výhled na další období. 

2. Předložil přehled pro sběr dat požadovaných v rámci hodnocení tvůrčí činnosti – na základě 

požadovaných dat jednalo jednáno o přípravě tabulky, kterou bude spravovat OZS a OV. Ke 

sběru dat z institutů FSV UK obdrží informace ředitelé institutů na RKD. 

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

1. Nový návrh smlouva k prg.ai Minor byl zpracován LK a odeslán k připomínkám na MFF 

UK, FEL ČVUT a FIT ČVUT. 

2. S tajemníkem fakulty se zúčastní společné schůzce FSV UK, PřF UK, MFF UK a FTVS UK 

ke společným studijním programům. Termín se hledá. 

3. Vyplněn univerzitní dotazník k hodnocení výuky. 

4. EK a SK AS FSV UK na svých zasedáních představily svoje návrhy tvorby a čerpání 

Stipendijního fondu. Návrh tvorby a čerpání Stipendijního fondu SK AS FSV UK zašle do 

13. 3. 2020. 

5. Poplatky za delší studium v ak. roce 2020/2021 – zvýšení základu FSV UK na 29 000,- Kč 

(za každých započatých 6 měsíců studia) z 27 000,- Kč, tedy nárůst o cca 7,5 %. 

6. Pracuje se na harmonogramu pro ak. rok 2020/2021. Byl rozeslán ke komentářům na 

děkanát. V týdnu bude rozeslán ke komentářům ředitelům ředitelům institutů FSV UK. 

 

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

(zprostředkovala ANT) 
1. Předložil k diskuzi návrh nového opatření děkanky k CDS – tento návrh mají zatím k 

dispozici předsedové oborových rad, po zapracování případných připomínek by předložil k 

projednání na zasedání RKD, tím se dostane k ředitelům institutů FSV UK. Pokud by došlo  

ke zvýšení počtu členů všech CDS na 6, znamenalo by to podle tohoto návrhu na podzim 

dodatečný výdaj z rozpočtu fakulty cca 100 000,-Kč – kolegium návrh projednalo, drobné 

úpravy k financování budou doplněny na společné schůzce (proděkan Cahlík, proděkan 

Kučera a tajemník fakulty), po té bude OD předloženo na zasedání RKD.  
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PhDr. Petr Bednařík, Ph.D. – proděkan pro koncepci a kvalitu studia 

1. Po delším projednávání bude za Univerzitu Karlovu podepsána smlouva o realizaci 

studijního programu Erasmus Mundus “Journalism, Media and Globalisation”.  

2. Ze sestavy akreditací odevzdaných na rektorát v únoru 2020 již odbor kvality vzdělávací 

činnosti a akreditací RUK zkontroloval návrhy navazujících magisterských studijních 

programů Sociologie, Sociology of Contemporary Societies, Žurnalistika. Připomínky byly 

předány sestavovatelům k úpravám.                 

 

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

1. Rozešle na instituty FSV UK dotaz na zájem o přípravu kurzů MOOC (Massive Open Online 

Course); RUK v této věci plánuje přednášku zaměřenou na metodiku tvorby MOOC. 

2. V rámci strategického partnerství 4EU+ je realizován projekt INTEGRITY zaměřený na 

oblast výzkumné integrity a tvorbu kompetenčních profilů. 

3. Během léta 2020 se uskuteční přechod Moodle na verzi 3.8. 

 

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

koncepčních dokumentů 
1. Navrhl posunout kurzy U3V, z důvodu šíření koronaviru v ČR, jelikož účastníci těchto kurzů 

patří do rizikové skupiny. Kolegium se shodlo, že při zhoršení situace v ČR je to rozhodně 

případně správný krok, bude situaci monitorovat a U3V případně zastaví. 

 

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

1. Informace ze setkání v rámci 4EU+ v Kodani, které proběhlo ve dnech 20. – 21. února 2020, 

rozešle pro informaci prezentace.  

2. Proběhly informační schůzky k programu Erasmu+ na jednotlivých pracovištích FSV UK. 

Velký zájem ze strany studentů. 

3. V polovině února navštívil vedoucí ZO RUK Oddělení zahraničních styků FSV UK. 

4. Dne 10. března 2020 proběhne seminář o možnostech výjezdů v rámci programu Erasmu+ 

pro THP fakulty. 

5. Proběhlo fakultní kolo výběrového řízení na jazykové pobyty v Německu. Vybraní uchazeči 

a náhradníci ve stanoveném termínu navrženi do univerzitního kola. 

6. Debatuje se účast FSV UK na schůzce s panem prorektorem pro zahraniční vztahy a mobilitu 

a vedoucím ZO RUK na RUK, která proběhne v pátek 6. března 2020. 

 

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

cizojazyčné studijní programy 
1. Informovala, že poplatky za studium v cizím jazyce pro CJSP zůstávají ve stejné výši. 

2. Návrh přenastavení Development Scholarship pro tento rok, proděkan pro rozvoj souhlasí, 

informace bude zveřejněna na webových stránkách. 

3. Schůzka na RUK k CJSP: změna systému nahlašování do režimu Student (víza); novela 

zákona v připomínkovém konání; UK podalo jednotně přihlášku do William D. Ford  – 

podpůrný stipendijní fond pro uchazeče o naše programy z USA. 
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4. Grafický návrh stejně jako obsahy a proces rozesílání v info-mailech jsou připravené, 

koordinátorům studijních programů bude zaslano tento týden.  

5. Jednání s prof. J. Finkem (University of Bayreuth) o double degree pro IEPS a PPE 

programy. 

6. E-mail se stížností studentů SoCoMe, informace bude přeposlaná řediteli IKSŽ FSV UK a 

ISS FSV UK. 

7. Kulatý stůl se uskuteční v pondělí, 9. 3. v čase 10:00–12:00 v místnosti 212. Pozvání rektoři 

a děkany univerzit z ČR, za FSV UK i ředitelé institutů. 

 

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

1. OP VVV Jinonice: probíhá komunikace s majiteli bytů SVJ U Kříže 609 ohledně uzavírání 

smluv o kompenzaci za omezení vjezdu do garáží. 

2. Institucionální plán 2021–2025: Podle informací od OPP RUK bude výrazně změněna 

struktura plánu, počítá se s vyšším důrazem na naplňování celouniverzitních priorit, přičemž 

na jednotlivé priority budou alokovány procenta financování. Je možné, že bude plnění plánu 

každoročně externě evaluováno. Celkový objem prostředků by měl zůstat cca na úrovni IP 

2019–2020. 

3. Stěhování z Ovocného trhu do Voršilské (CESES, ex-SBP): Stěhování proběhne ve dnech 

18. – 19. března 2020 (s výjimkou místnosti v režimu OUI). Zajištěno a zrealizováno zazdění 

dveřního otvoru mezi kancelářemi 5.02 a 5.03, aby mohlo dojít k vytvoření kancelářského 

prostoru pro práci s utajovanými informacemi v místnostech 5.01 a 5.02. 

4. Udržitelnost projektu OP VaVpI (Rozvoj knihovních a IT systémů FSV UK): Byla schválena 

4. monitorovací zpráva o udržitelnosti. 

 

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 – zahájení prací na přeložkách vodovodu, 

plynovodu a slaboproudů, práce na novém dopravním napojení, pokračování prací na 

kanalizační přípojce. 

2. Informoval o problémech v činnosti TDS, situaci řeší projektový manažer s proděkanem pro 

rozvoj s vedením fakulty ve spolupráci s JUDr. Sirovátkem. 

3. Prezentace projektu interiéru je naplánovaná na 9. 3. 2020 od 13:00 hod. v Jinonicích. 

4. Na úterní zasedání AS FSV UK bude předložen ke schválení návrh smlouvy o smlouvě 

budoucí na zřízení věcného břemene s Pražskou Plynárenskou Distribuce, a.s. 

 

Ing. Ondřej Blažek – tajemník fakulty 

1. EO – na konci minulého týdne bylo uzavřeno účetnictví 2019, nyní budou připraveny detailní 

analýzy a reporty. 

2. Náhradní prostory za Jinonice – jedna ze smluv k prostorám Pekařská je již podepsána RUK, 

druhou mají na Právním odboru RUK k připomínkám. Instituty FSV UK budou informovány 

o návrhu na rozdělení náhradních kancelářských prostor mezi instituty FSV UK. 

3. IT – zatím se nepodařilo obsadit inzerovanou pozici na dalšího PHP programátora. 
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PhDr. Václav Moravec, Ph.D., Ph.D. – předseda AS FSV UK 

1. Dne 26. února 2020 se sešla Legislativní komise AS FSV UK. Byť bylo zasedání komise 

neusnášeníschopné, přítomní členové “vyslovili souhlas se záměrem uzavření smlouvy o 

uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene s Pražskou plynárenskou Distribucí, 

a.s., na pozemku Univerzity Karlovy (parc. č. 764/228, parc. č. 764/273, parc. č. 764/272 a 

parc. č. 764/110) v k. ú. Jinonice za účelem umožnění přeložky plynovodu v rámci realizace 

projektu OP VVV (výzva 02_16_016) Modernizace a rozšíření prostorového zázemí výuky v 

Areálu Jinonice”. Dále se členové Legislativní komise AS FSV UK zabývali návrhem na 

ustanovení Etické komise FSV UK, jenž předložili na březnové plénum AS FSV UK senátoři 

Hana Kubátová a Emil Aslan. Přítomní členové komise “ocenili snahu předkladatelů o 

započetí diskuse o etických otázkách akademické činnosti a jejím případném posuzování 

přímo na půdě FSV”. Po delší diskusi však vyjádřili “lítost, že daný návrh nevychází z 

předchozí diskuse na plénu AS FSV UK, ze které by vzešla potřeba tento fakultní orgán 

zřídit”. Přítomní členové komise v zápise ze zasedání dále konstatují: “Dokument 'Statut 

Etické komise FSV UK' ovšem pokládáme za velmi relevantní pro započetí takové diskuse, 

nicméně v aktuální podobě ho nelze doporučit ke schválení ani na jeho základě doporučit 

schválení navrhovaného usnesení. Vyvstává řada nezodpovězených otázek praktického i 

koncepčního rázu, např.: a) poslání a náplň činnosti komise jsou pouze vágně definované (ve 

srovnání s Etickou komisí UK); b) bylo by vhodné zvážit složení komise s ohledem na 

specifika FSV (parita institutů). Aktuální princip pouze kopíruje Etickou komisí UK; c) není 

zřejmý vztah komise ke vznikajícím 'pravidlům (fakulty) pro výběr spolupracujících 

komerčních subjektů'; d) dvoutřetinová většina nedává smysl pro 7 členů komise.” 

2. Dne 27. února 2020 se sešla Ekonomická komise AS FSV UK (dále jen EK AS FSV UK). I 

ona svým usnesením č. 1 doporučila AS FSV UK vyjádřit souhlas se záměrem uzavření 

smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene s Pražskou plynárenskou 

Distribucí, a.s., na pozemku Univerzity Karlovy (parc. č. 764/228, parc. č. 764/273, parc. č. 

764/272 a parc. č. 764/110) v k. ú. Jinonice za účelem umožnění přeložky plynovodu v rámci 

realizace projektu OP VVV (výzva 02_16_016) Modernizace a rozšíření prostorového 

zázemí výuky v Areálu Jinonice. V usnesení č. 2 EK AS FSV UK doporučila panu 

proděkanu Ladislavu Krištoufkovi a tajemníku Ondřeji Blažkovi “zapracovat do návrhu 

rozpočtu na rok 2020 EK projednané čerpání Stipendijního fondu – položky pro instituty”. 

Členky a členové EK AS FSV UK se shodli na tomto variantním řešení: “Na rok 2020 se 

dosavadní částka 520 tisíc Kč pro instituty zvyšuje na 820 tisíc Kč ročně. Celkovou částku 

mohou instituty čerpat na a) stipendia v případě zvláštního zřetele hodných (mobilita), b) na 

účelová stipendia na podporu výuky (výuka) a c) na ostatní účelová stipendia (PVS) v 

libovolném poměru; minimální částka stanovená na každou z položek musí být 100 tisíc Kč a 

vyšší. Ředitelé institutů FSV UK informují vedoucí Ekonomického oddělení o plánovaném 

rozdělení financí dle položek vždy do konce června. V případě, že institut překročí čerpání 

některé z položek, vyrovná schodek z jiného střediska daného institutu v běžném roce. 

Rozpočet stipendijního fondu pro IMS FSV UK se snižuje o 229 570 Kč z důvodu přečerpání 

celkové částky v loňském roce.” V usnesení č. 3 EK AS FSV UK “doporučuje panu 

proděkanu Ladislavu Krištoufkovi a tajemníku Ondřeji Blažkovi zapracovat do návrhu 

rozpočtu na rok 2020 EK projednané čerpání Stipendijního fondu – položky pro instituty”. A  
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3. dále v usnesení č. 4 “EK AS FSV UK navrhuje panu proděkanu Ladislavu Krištoufkovi a 

tajemníku Ondřeji Blažkovi navýšit částku Stipendijního fondu, položka prospěchových 

stipendií, o 2 mil. Kč”. 

4. Dne 27. února 2020 zasedala Sociální komise AS FSV UK (dále jen SK AS FSV UK). 

Zabývala se problematikou psychologa pro studenty, Dnem duševního zdraví (mohl by být 

spojen se Sportovním dnem FSV UK), ideou vzniku nové instituce ombudsmana (jeden 

student, jeden pedagog, kteří by řešili podněty od studentů – např. špatné vypisování termínů 

na zkoušky, nekomunikace pedagoga atd.) a čerpání benefitů pro zaměstnance starší 40. let.  

5. Dne 28. února 2020 zasedala Studijní komise AS FSV UK, která podpořila svým usnesením 

návrh ekonomické komise týkající se změn stipendijního fondu. Studijní komise v jednom ze 

svých usnesení požádala “vedení fakulty, aby na webových stránkách byl pod záhlavím 

Financování mobilit vedle Fondu mobility a Fondu POINT ještě odkaz na podporu mobility 

ze Stipendijního fondu, a to včetně návodu, jak požádat (např. včetně formuláře). Zároveň 

studijní komise považuje za účelné, aby byla tatáž informace i v angličtině”. Studijní komise 

se dále zabývala problematikami psychologické poradny pro studenty i kreditů a jejich 

přepočtem z písmen na čísla v SISu. 

6. Dne 3. března 2020 se od 15:00 hodin v budově Hollaru č. 212 uskuteční řádné zasedání AS 

FSV UK. Členky a členové kolegia jsou srdečně zvány/zváni. 

  

RŮZNÉ: 
1. Hlavními body výjezdního zasedání vedení FSV UK bude návrh strategického záměru, a 

základní principy financování v oblasti vědy.  

2. Grantová agentura ČR vyhlásila nové soutěžní kolo a zpřístupnila aplikaci pro podávání 

standardních, projektů Junior Star, mezinárodních projektů (s Německem, Ruskem, Brazílií, 

Koreou a Tchaj-wanem) a projektů EXPRO s počátkem řešení od 1. ledna 2021. Podrobná 

pravidla pro navrhovatele jsou v přípravě. Budou zveřejněna nejpozději 28. 2. 2020 v 

aktualitách oddělení vědy. Termín podání návrhů projektů na oddělení vědy je 27. března 

2020. (JKu) 

3. Dnes proběhne na oddělení vědy výběrové řízení na pozici Inovační skaut. (JKu) 

 

Zapsala: Klára Novosadová 

Vidi: Alice N. Tejkalová 

 

https://fsv.cuni.cz/veda-vyzkum/aktualni-vyzvy-veda-vyzkum

