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Zápis č. 7 
z jednání kolegia děkanky prostřednictvím platformy Google Meet 

ze dne 30. 3. 2020 
 
Přítomni: P. Bednařík, O. Blažek, T. Cahlík, T. Karásek, Z. Kasáková, J. Kindermann, L. 
Krištoufek, J. Kučera, M. Krausz Hladká, V. Moravec, J. Remr, A. N. Tejkalová, J. A. Víšek 
 
Sdělení děkanky: 
1. Informace z jednání RKR – vzhledem k aktuální situaci může dojít k pozdějšímu nástupu 

studentů do cizojazyčných programů (již probíhá komunikace s garanty oborů); schválení 
Strategického záměru na univerzitní úrovni bude odloženo kvůli odložení záměru 
MŠMT, tím dojde i k odložení schválení Strategického záměru FSV UK, 
předpokládáme, že ke schválení na fakultní úrovni dojde na podzim 2020 (poslední 
úpravy a předložení ke schválení AS FSV UK proběhnou po vydání Strategického 
záměru UK, probíhající připomínkovací proces ke stávající verzi ale běží dál, po 
připomínkách členů RKD, institutů, studentských spolků a pracovníků děkanátu bude 
předložen k diskuzi i členům AS FSV UK); dále informovala o změně metodiky 
rozpočítávání fin. prostředků pro infrastruktury v tvorbě rozpisu UK; do konce týdne 
musí fakulty zaslat na sekretariát rektora informace k zasedáním fakultních VR UK; bude 
vyhlášena nová soutěž GA ČR; v projektech TA ČR budou uvolněny finanční prostředky 
na soutěž pro pomoc v současné situaci spojené s COVID-19; akreditace budou řešeny 
on-line, na RUK připravují systém hlasování, aby byl v souladu s platnou legislativou; 
výcviková střediska budou v létě uvolněna jen k rekreacím pro zaměstnance, akce pro 
studenty budou zrušeny; prodloužen termín pro zaslání odpovědi k udržitelnému rozvoji 
na fakultách do 30. 4. 2020.    

2. Kolegium děkanky projednalo a následně schválilo žádost o poskytnutí tvůrčího volna 
dr. Kohoutka z ISS FSV UK, KVSP.  

3. Sdělení PR:  
• pokračuje krizová komunikace ohledně COVID na webu (aktuality shromažďovány v 

sekci Informace o COVID-19) i na sociálních sítích – zde udržujeme  pozitivní přístup 
(příspěvky s hashtagem #FSVUKsobe), udržujeme komunikaci se studentskými 
spolky. 

• Launch náborového videa pro české uchazeče na webu FSV UK a sociálních sítích + 
na FB spuštěna dvoutýdenní placená kampaň. 

• Připraveno nové video Jsem z FSV UK (Alexandr Kasal z ISS); v procesu výroba 
dalšího naplánovaného na publikaci v dubnu. 

• Probíhá příprava náborových aktivit na sociální sítě (příprava infografiky s 
jednotlivými obory, sestříhané video s výpověďmi studentů + protočení všech dílů 
seriálu Jsem z FSV UK v kontextu cílení na uchazeče). 

• Aktualizovány a doplněny informace na FB stránce FSV UK.  
• Probíhá postupná aktualizace a opravování informací na webu FSV UK. 
• Probíhá finalizace nové grafické podoby brožur pro Univerzitu třetího věku a 

aktualizace dat na příští akademický rok. 

https://fsv.cuni.cz/fakulta/informace-ke-covid-19
https://www.youtube.com/watch?v=zm5dyiJQpH4&feature=youtu.be
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• Rozeslány první e-maily zahraničním uchazečům pomocí nového nástroje 
smartemailing, zároveň proběhlo rozeslání nově vytvořených certifikátů o slevě ze 
školného platných pro některé programy.  

• V procesu nastavování PPC reklam a inzerátů pro zahraniční uchazeče. 
• Probíhá hledání náhradních řešení za zrušené veletrhy a naplánované propagační 

aktivity zahraničních programů. 
• Aktivní řešení náhradních plánů v rámci oslav 30 LET FSV UK. 

 
Sdělení členů kolegia děkanky: 
 
prof. PhDr. Jaroslav Kučera, CSc. – proděkan pro vědu a výzkum, statutární zástupce 
děkanky 
1. SVV – prostředky pro FSV UK: dostali jsme to, co jsme nahlásili, tj. o cca. 800 000 Kč 

víc než loni; instituty byly informovány. 
2. 17. kolo GAUK: pro FSV 32 z 96 projektů, ale včetně CERGE (13 projektů); mírný nárůst 

počtu i úspěšnosti, nicméně úspěšnost necelých 31 % (bez CERGE) je stále pod 
průměrem humanitních fakult (37 %) i celého GAUK (35 %). Instituty by se měly 
zamyslet jak zlepšit úspěšnost / kvalitu podávaných projektů.  

3. Informoval o možnostech financování CDS z prostředků na vědu v roce 2020 a v letech 
dalších.  

4. Realizace projektů v době epidemie – nejsou jednotné pokyny velkých grantových 
agentur, řešitelé musí sledovat stránky poskytovatelů a pečlivě dokumentovat všechny 
dopady aktuální situace (korespondence k odřeknutým akcím, apod.), aby je v případě 
potřeby bylo možné řádně doložit.   

doc. PhDr. Ladislav Krištoufek, Ph.D. – proděkan pro studijní záležitosti 
1. Bylo vydáno OR 11/2020, které upravuje harmonogram ak. roku 2019/2020. Zásadní 

změna - prodloužení zkouškové období přes celé letní prázdniny s tím, že na fakultách 
musí být zkouškové období alespoň během celého července a v září alespoň do 18. 9. 
2020. V návaznosti bude vydáno OD, které bude tyto změny a další zahrnovat. V tomto 
konkrétním případu navrhuji zahrnout povinnost vypsat alespoň jeden standardní termín v 
červnu, alespoň jeden standardní termín v červenci a alespoň jeden standardní termín v 
září, a to v návaznosti na SaZŘ UK Čl. 8, Odst. 12. Naše fakulta byla pro to, aby to nebyla 
povinnost, ale možnost mít zkoušky v červenci, vzhledem k tomu, že udržujeme 
momentálně kvalitní online výuku, bohužel na nás nebylo reflektováno.  

2. Plánované změny v harmonogramu ak. roku 2019/2020: 
a) Prodloužení zkouškového období, a to přes celý červenec (dle OR 11/2020) a v září do 

25. 9. 2020. Je na jednotlivých vyučujících, jak si termíny ve zkouškovém období 
rozloží, alespoň jeden termín ale musí být v červnu, jeden v červenci a jeden v září. 

b) Posunutí termínů plnění studijních povinností, odevzdání závěrečných prací a 
přihlášení ke státním zkouškám dle požadavků ředitelů (již prodiskutováno a 
odsouhlaseno). 
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3. Posunutí termínu přihlášek ke studiu na 30. 4. 2020. 
4. Přijímací řízení – SCIO a 2. kolo – čekáme na vyjádření MŠMT, norma by měla jít do 

PSP ČR v úterý 31. 3. 2020. Budeme informováni z RUK. 
5. Na dubnové AS UK bude panem rektorem předložen mimořádný předpis “Zvláštní 

pravidla studia na Univerzitě Karlově”, který po dobu mimořádných opatření spojených s 
pandemií COVID-19 upravuje Studijní a zkušební řád UK, a to primárně s ohledem na 
možnost distanční výuky a distančního zkoušení v prezenčních programech, možnost 
distančních státních závěrečných a rigorózních zkoušek a prodloužení maximální doby 
studia. 

6. Bude třeba se připravit na online zkoušení, u kterého už by stálo za zvážení fakultní 
centralizaci. Dr. Remr doplnil, že se aktuálně řeší na úrovni RUK přípravou metodiky k 
distančnímu zkoušení, kolegium se shodlo, že počkáme na výsledky jednání na konci 
tohoto týdne.   

7. Posunutí konzultace nových Pravidel pro organizaci studia na FSV UK kvůli zrušení 
legislativní komisi AS UK. Předseda komise přislíbil další řešení. Nicméně reálně hrozí, 
že se celý legislativní proces do konce ak. roku nestihne. 

8. Vzhledem k nejasné situaci (hlavně časový rámec) ohledně nevybírání poplatků za delší 
studium bude Stipendijní fond rozpočtován konzervativně – tvorba na polovině původně 
plánované tvorby (tedy počítáme s variantou, že se nebude vybírat za celý semestr) a 
čerpání na úrovni minulého roku. V případě vyjasnění a zlepšení tvorby lze čerpání 
změnit a nechat schválit na AS FSV UK po letních prázdninách (prospěchová stipendia se 
vyplácejí v prosinci). Aktualizovaný návrh rozpočtu Stipendijního fondu byl zaslán 
předsedovi AS FSV UK, předsedkyni EK AS FSV UK a předsedovi SK AS FSV UK. 
Proděkanka pro zahraniční styky doplnila ještě návrh ze strany OZS k mobilitám, bude 
objasněno komisím AS FSV UK. 

9. Na dubnové zasedání AS FSV UK nepůjde k projednání Harmonogram ak. roku 
2020/2021 z důvodu volatilní situace ohledně termínů (aktuálně se na úrovni RUK řeší 
spíše harmonogram ak. roku 2019/2020 a není vyloučené, že harmonogram na ak. rok 
2020/2021 bude další na řadě). Bude předložen na květnovém zasedání. 

10. Žádost o upuštění od přijímací zkoušky (pro nav. magisterské obory) je možné nyní 
podávat elektronicky. Informace bude pro dotčené skupiny studentů jako aktualita v SIS. 

11. Vyhlášení Zlatých kurzů za ZS 2019/2020 – proběhne tentokrát bez předání na senátu, 
pouze vzdáleně, děkanka projedná s tiskovým mluvčím jak optimálně videa vítězové s 
krátkým pozdravem pro studenty natočí (nemusí všichni, jen kdo bude chtít), aby byla 
použitelná a zveřejnitelná na webu a sociálních sítích FSV UK, stejně tak to bude s 
vyhlášením cen za prezentaci v médiích.  

12. Dr. Končelík během RKD navrhl, ať je dotaz na online výuku součástí hodnocení za LS 
2019/2020. Návrh proděkana pro studium připravit “On-line kurzy” (tedy ty, které budou 
mít nejlepší hodnocení k aktuální online výuce) za LS 2019/2020, které by byly 
vyhodnoceny samostatně ke standardním Zlatým kurzům (jeden za institut), hodnoceno 
bude na základě několika otázek (původně bylo navrhováno jen na základě jedné otázky, 
ale to by nestačilo ke spravedlivému vyhodnocení).  
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13. Ve středu 1. 4. 2020 od 16:00 proběhne zasedání Kreativního výboru prg.ai. Za FSV 
pozván LK a dr. Moravec. 

14. V pondělí 6. 4. 2020 od 9:00 proběhne call ohledně nové smlouvy k prg.ai Minor. 
15. V pondělí 6. 4. 2020 od 10:00 proběhne finální výběr studentů do prg.ai Minor v ak. roce 

2020/2021 (z FSV UK bylo 17 přihlášek, více než z MFF UK). 
16. Ve středu 1. 4. 2020 proběhne call k smlouvě s PřF UK ohledně realizace jejich studijního 

programu Demografie (se specializacemi), a to společně se zástupci FF UK, FTVS UK a 
MFF UK. 

 
doc. Ing. Tomáš Cahlík, CSc. – proděkan pro doktorské studium a další formy 
vzdělávání 
1. Návrh Opatření děkanky k zajištění možnosti pokračovat ve studiu stejného nebo 

obdobného studijního programu. Jedná se o doktorský program Mediální a komunikační 
studia (schváleno rozhodnutím Národního akreditačního úřadu pro vysoké školství). Toto 
OD je obdobné OD 19/2019, které tuto otázku řešilo pro ostatní doktorské programy, 
návrh OD bude předložen k  finální kontrole JUDr. Pavlové. 

2. Návrh opatření děkanky k CDS rozeslal ředitelům institutů FSV UK k připomínkám.  
 
PhDr. Petr Bednařík, Ph.D. – proděkan pro koncepci a kvalitu studia 
1. Pokračuje intenzivní příprava akreditačních spisů. Každý pracovní den probíhá e-mailová 

komunikace s paní Klabalovou z odboru kvality vzdělávací činnosti a akreditací RUK. 
Kontroluje celkem sedm akreditačních spisů, které v minulých dvou týdnech dostala od 
fakulty upravené. Nyní si ještě u těchto spisů vyjasňujeme některé otázky a provádíme 
úpravy. Vedle toho s kolegy z IKSŽ FSV UK  a ISS FSV UK upravujeme ještě čtyři 
akreditační spisy podle připomínek paní Klabalové. S panem Matouškem z odboru kvality 
vzdělávací činnosti a akreditací RUK probíhá komunikace ohledně smlouvy s univerzitou 
ze Štrasburku o společném studijním programu Corporate Strategy and Finance. Smlouva 
je připravována na IES FSV UK, zkontrolovalo ji a poznámkovalo několik odborů RUK. 
Otázkou nyní ale je, zda vzhledem ke koronaviru proběhne schvalování na francouzské 
straně, které je naplánováno na duben.                        

 
Mgr. Jiří Remr, Ph.D. – člen kolegia děkanky pro e-learning a nové vzdělávací 
platformy 
1. Na úrovni RUK se připravuje metodika jaké nástroje využívat k distančnímu zkoušení.  
2. Ve spolupráci s Lucií Panchártek Suchou z oddělení elektronických informačních zdrojů 

Ústřední knihovny UK zajistil 5000 licencí pro kurzy COURSERA. Kurzy jsou otevřeny 
všem studentům UK; přesný postup, jak na platformu přistupovat, je dostupný zde: 
https://ezdroje.cuni.cz/prehled/zdroj.php?lang=cs&id=910. 

 
PhDr. Zuzana Kasáková, Ph.D. – proděkanka pro zahraniční styky 
1. Komunikace se studenty v rámci programu Erasmus+, mezifakultních, meziuniverzitních 

a dalších dohod, komunikaci probíhá i s RUK. 
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2. Proběhlo fakultní kolo Fondu mobility. UK následně jarní kolo FM a programu POINT 
zrušila. Informace zaslána na instituty FSV UK. Informace k Fondu mobility budou 
zveřejněny na webových stránkách.  

3. Komunikace se studijní komisí AS FSV UK ohledně mobilit v rámci FM, IRP a 
stipendijního fondu. Účast na jednání ve čtvrtek 2. 4. 2020. 

4. S ohledem na situaci ke COVID-19 zrušeny letní školy, které ve spolupráci se 
zahraničními partnery organizuje OZS.  

5. Komunikace s kolegy ve Flagshipu 2 v rámci 4EU+. 
 
PhDr. Malvína Krausz Hladká, Ph.D. – členka kolegia děkanky pro mezinárodní a 
cizojazyčné studijní programy 
1. Dotazník s rychlou aktualizací pobytu studentů přinesla přehled o cca 75 % degree 

studentech.  
2. Výsledky 1. kola přijímacího řízení vyhodnocené komisemi a rozeslané úspěšným 

studentům formou smartemailingu – student potvrzuje souhlas s nástupem jedním klikem. 
Dle interního harmonogramu do 10 dnů odesíláme 2. e-mail se všemi informacemi k 
dalšímu postupu (víza, platby, ubytování apod). 

3. Rozeslán informativní e-mail garantům a koordinátorům k průběhu přijímacího řízení, PR 
aktivit, rozšíření možnosti ubytování na soukromých kolejích, dodatečnému termínu 
přijímacího řízení, apod. 

4. Strategie pro příští AR – vyjádření garantů CJSP ohledně e-learningového studia, urgentní 
řešení vízových záležitostí. 

5. Platby školného (stávající studenti, budoucí studenti) – případné posunutí plateb a slevy v 
průběhu nastávajícího AR bude projednáno s řediteli institutů FSV UK, s tajemníkem a 
vedoucí EO. 

6. Podmínky PŘ pro AR 2020/2021 připravené k odeslání garantům ke komentářům. 
 
JUDr. PhDr. Tomáš Karásek, Ph.D. – proděkan pro rozvoj 
1. OP VVV: Probíhá kontrola dopadů epidemie COVID-19 na realizaci jednotlivých 

projektů, kterou si na základě pokynu MŠMT vyžádal odbor projektové podpory RUK. 
2. OP VVV Jinonice: Pokračuje korespondence s majiteli garážových stání v domě U Kříže 

609 ohledně návrhu dohody o finanční kompenzaci za omezení vjezdu do garáží. 
3. IP 2020: Řešitelé dílčích projektů (část A) a projektů inovace kurzů (část B) byli požádáni 

o informaci, zda očekávají negativní dopady epidemie na realizaci projektových aktivit. 
MŠMT v letošním roce umožní úpravy projektů – logickým předpokládaným krokem je 
posílení aktivit v oblasti elektronizace výuky. 
 

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 prací na přeložkách 

vodovodu, plynovodu, slaboproudů, novém dopravním napojení a kanalizační přípojce. 
Projektové práce na 3. části dokumentace pro provedení stavby. 

2. Projekt interiérů – termín pro zasílání připomínek je 15. 4. 2020, po té bude předáno 
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architektům. 
 
Ing. Ondřej Blažek  – tajemník fakulty 
1. Rozpočet 2020. Verze č.1, kterou jsme dostali ke kontrole v půlce měsíce března bohužel 

již není aktuální. RUK pracuje na nové verzi, a to i s ohledem na současnou krizovou 
situaci, která pro nás bude méně příznivá. Dalším faktorem bude jiná aplikovaná metodika 
pro distribuci příspěvku na infrastrukturu a rozvoj, která nás oproti dosavadnímu stavu 
také znevýhodní. Zatím však nemáme k dispozici konkrétní podklady. 

2. IT – hlavně v rámci projektu upgrade IT infrastruktury došlo a bude dále docházek k 
reprioritizaci jednotlivých kroků, a to s ohledem na lepší funkčnost a bezpečnost při práci 
na dálku. Např. se již povedlo zprovoznit terminálový server, který umožňuje uživatelům 
přístup do SIS (student, tajemnik, uchazeč), Spisovka, tenký klient účetnictví, disky “I” a 
“S” (což je obecně lepší řešení než dosavadní užívání aplikace TeamViewer). Další kroky, 
např. ke zprovoznění standardního zálohování, budou následovat. Nese to s sebou 
požadavky na více víkendových konkrétně zaměřených odstávek, které budou víceméně 
každých 14 dní. Nicméně jejich rozsah a délka bude vždy konzultovány. 

3. Hangout Meet, Zoom, Teams, atd. – ze svého (hlavně finančního) hlediska preferuje 
tajemník platformy, které již máme k dispozici a nepředstavují potřebu dodatečných 
výdajů a získávání dalšího know-how. Z hlediska funkcionalit poskytují všechny 
platformy (zejména Meet a Zoom) obdobný komfort. Vzhledem k tomu, že používáme 
platformu Google a Gmail, je do jisté míry lepší Meet, kvůli provázanosti s dalšími 
aplikacemi, např. kalendář, přihlašování, atd. (navíc byly doplněny možnosti nahrávání, 
streamování a většího počtu uživatelů). Zoom je však obecně více preferován uživateli 
kvůli uživatelskému komfortu obecně. V současné době máme k dispozici licence Zoom 
zakoupené z prostředků RUK, platnost licencí je ovšem pouze do října 2020. Je třeba mít 
toto na paměti a situaci případně včas řešit. Další platforma, MS Teams, by po upgradu 
licencí 365 předminulý týden měla být také plně k dispozici. 

4. IT – weby – s dodavatelem, Story TLRS, jednáme o znovu rozjetí projektů migrace IKSŽ 
a ISS a navazujících. 

5. Pekařská 16 – pan kvestor dnes ráno podepsal smlouvu, nejpozději zítra ji podepíše 
pronajímatel. Dojednáváme organizační detaily převzetí objektů Pekařská 10 a Pekařská 
16.  

PhDr. Václav Moravec, Ph.D., Ph.D. – předseda AS FSV UK 
1. V návaznosti na informace proděkana pro studijní záležitosti doc. PhDr. Ladislava 

Krištoufka, Ph.D. o mimořádném předpisu “Zvláštní pravidla studia na Univerzitě 
Karlově”, jenž bude schvalovat AS UK, informoval předseda AS FSV UK o tom, že 
dokument byl zveřejněn ve čtvrtek 26. března 2020 na webových stránkách fakultního 
senátu, včetně možnosti uplatnění připomínek členek a členů akademické obce FSV UK. 

2. Ve dnech 26. března 2020 od 18:00 hodin až 29. března 2020 do 20:00 hodin se 
uskutečnilo jednání a hlasování per rollam Legislativní komise AS FSV UK. Komise na 
něm přijala usnesení, kterým doporučuje předsednictvu AS FSV UK svolat řádné zasedání 
AS FSV UK dne 7. dubna 2020 od 15:00 online formou prostřednictvím vhodné 
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komunikační platformy (např. Zoom či Google Meet). Komise v usnesení zároveň 
upozornila, že je zapotřebí zachovat princip veřejné dostupnosti. A dále doporučila: 

a) spolu se svoláním zasedání oznámit technické podrobnosti jeho uskutečnění; 
b) online formu a technické podrobnosti potvrdit usnesením na začátku zasedání; 
c) ze zasedání na základě rozhodnutí předsednictva pořídit interní zvukový a 

obrazový záznam dle Jednacího řádu AS FSV UK, Čl. 11, odst. 10; 
d) na webové stránce AS FSV UK v dostatečném předstihu zdůraznit, že z 

technických důvodů není online zasedání volně přístupné veřejnosti, ale zájemci 
mimo okruh standardních účastníků musejí v dostatečném předstihu před začátkem 
zasedání informovat předsedu AS FSV UK; 

e) případně i zvážit možnost “streamování” zasedání v reálném čase a možnost 
zapojení se do diskuse formou komentářů. 

Předseda AS FSV UK předpokládá, že předsednictvo senátu, které se schází dnes ve 14:00 
hodin vysloví s tímto postupem souhlas.  

5. Ve čtvrtek 2. dubna 2020 v 10:00 hodin se prostřednictvím online platformy uskuteční 
jednání Studijní komise AS FSV UK. Vedení komise byly zaslány všechny potřebné 
podklady k problematice rozpočtu Stipendijního fondu v roce 2020 a posunu předložení 
Harmonogramu akademického roku 2020/2021 na květnové zasedání AS FSV UK.  

6. Ve čtvrtek 2. dubna 2020 se od 14:30 prostřednictvím online platformy uskuteční též 
zasedání Ekonomické komise AS FSV UK. Vedení komise byly rovněž zaslány všechny 
potřebné podklady k problematice rozpočtu Stipendijního fondu v roce 2020. Předseda AS 
FSV UK probral v pátek 27. března 2020 na společném setkání s předsedkyní komise dr. 
Hanou Kubátovou negativní důsledky koronavirové pandemie a nouzového stavu, 
vyhlášeného vládou ČR, do rozpočtu fakulty v roce 2020 (např. mobility, zahraniční 
studenti apod.). Oba zúčastnění se shodli, že tato problematika se stane agendou 
předmětného jednání EK AS FSV UK. 

7. V pondělí 6. dubna 2020 se od 9:00 hodin uskuteční prostřednictvím online platformy 
zasedání Legislativní komise AS FSV UK, které bude probírat agendu dubnového pléna 
senátu.  

8. V úterý 7. dubna 2020 se od 15:00 hodin uskuteční prostřednictvím online platformy 
Zoom řádné zasedání AS FSV UK. Vedení fakulty bude ještě dnes odeslána oficiální 
pozvánka s odkazem na online platformu, na níž se zasedání bude konat.               

  
RŮZNÉ: 
1. Vyhlášena Cena Josefa Hlávky pro nejlepší studenty a absolventy 2020 a Ceny ministra 

školství, mládeže a tělovýchovy pro vynikající studenty a absolventy a za mimořádné činy 
studentů 2020. Bližší informace na webu aktuálních výzev vědy https://fsv.cuni.cz/veda-
vyzkum/aktualni-vyzvy-veda-vyzkum. Fakultní termín pro zaslání nominací na obě ceny 
je pondělí 4. května 2020. (JK) 

2. Nabídka startovacích bytů pro mladé akademické a vědecké pracovníky UK  – informace 
byla rozeslaná na instituty FSV UK a je zveřejněna na webových stránkách fakulty 
https://fsv.cuni.cz/aktuality/nabidka-startovacich-bytu-pro-mlade-akademicke-vedecke-
pracovniky-uk. 

https://fsv.cuni.cz/veda-vyzkum/aktualni-vyzvy-veda-vyzkum.
https://fsv.cuni.cz/veda-vyzkum/aktualni-vyzvy-veda-vyzkum.
https://fsv.cuni.cz/aktuality/nabidka-startovacich-bytu-pro-mlade-akademicke-vedecke-pracovniky-uk
https://fsv.cuni.cz/aktuality/nabidka-startovacich-bytu-pro-mlade-akademicke-vedecke-pracovniky-uk
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3. Proděkan Karásek navrhl, že jako reakci na současnou situaci by bylo dobré uspořádat 
konferenci k aktuálním tématům, využít potenciál celé fakulty. Děkanka návrh uvítala a 
kolegium podpořilo, bude zaslána nabídka ředitelům, zda mají zájem, koordinaci zpětné 
vazby bude mít na starost proděkan Karásek.  

 

Zapsala: Klára Novosadová 
Vidi: Alice N. Tejkalová 
 


