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 Zápis č. 8 
z jednání kolegia děkanky prostřednictvím platformy Google Meet  

ze dne 20. 4. 2020 
 
Přítomni: P. Bednařík, O. Blažek, T. Cahlík, T. Karásek, Z. Kasáková, J. Kindermann, L. 
Krištoufek, J. Kučera, M. Krausz Hladká, J. Remr, A. N. Tejkalová, J. A. Víšek 
Omluven:  V. Moravec 
 
Sdělení děkanky: 
1. Sdělení PR:  

• pokračuje komunikace ohledně mimořádného stavu na webu – aktualizace informací v 
sekci Informace o COVID-19). 

• Byla dokončena brožura pro Univerzitu třetího věku – nová grafika a aktualizace dat 
na příští akademický rok. 

• Vrcholí náborové aktivity na sociálních sítích (prezentace infografik s jednotlivými 
obory – v současnosti hotové české verze, v přípravě anglické), prezentace všech dílů 
seriálu Jsem z FSV UK v kontextu cílení na uchazeče). 

• Aktualizujeme informace na inzertních portálech směrem k možnosti stále se přihlásit 
ke studiu FSV UK do konce dubna a atraktivitě studia samého. 

• Příprava promo aktivit k vyhlášení Zlatých kurzů – zpracování došlých videí a 
fotografií od oceněných. 

• Aktivní řešení náhradních plánů v rámci oslav 30 LET FSV UK – v procesu příprava 
videí se studenty FSV UK (sestřih třiceti příspěvků) a videí vytipovaných 
zaměstnanců FSV UK; rovněž připravujeme medailonky vybraných studentů U3V. 

• Finalizace přesouvání blogu FSV UK na samostatné stránky a dolaďování grafiky. 
2. Dopis předsedy senátu FSV UK a důvodová zpráva předsedkyně sociální komise AS FSV 

UK – vyhodnocení dotazníků připravených sociální komisí a rozeslaných děkankou přes 
SIS studentkám a studentům (zmapování potřebnosti pomoci studujícím na FSV UK) – 
sociální komise s děkankou vymyslela možné řešení, které odsouhlasili ředitelé institutů – 
zapojení studentů se sociálními problémy do propagační a další činnosti institutů (bude 
hrazeno stipendii). Předsedkyně sociální komise sama vyřešila řadu e-mailů od studentů, 
zbytek byl přeposlán k řešení ředitelům institutů se žádostí o zpětnou vazbu, jak bylo se 
studenty a studentkami komunikováno a jaké řešení bylo zvoleno. Poděkování sociální 
komisi v čele s Veronikou Mackovou za její aktivitu v této oblasti. 

3. Spolu s proděkanem pro studijní záležitosti se zúčastnila diskuze se studentkami a studenty 
prostřednictvím Google Meet, též se živě vysílalo na Instagramu, zájem byl velký, 
poděkování proděkanu Krištoufkovi a Oddělení vnějších vztahů za přípravu. Dále v pátek 
17. 4. projednala s vedoucími děkanátu prostřednictvím Google Meet připomínky ke 
Strategickému záměru FSV UK na období 2021 – 2025. Od vedoucí OZS obdržela 
dokument a návrhy úprav od kolegyň a kolegů z OZS. 
 
 
 

https://fsv.cuni.cz/fakulta/informace-ke-covid-19
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Sdělení členů kolegia děkanky: 
 
prof. PhDr. Jaroslav Kučera, CSc. – proděkan pro vědu a výzkum, statutární zástupce 
děkanky 
1. Výsledky FSV UK ve 3. veřejné soutěži TAČR, program ÉTA (úspěšnost  1 projektu ze 

12 v pozici hlavního řešitele), klesá úspěšnost našich projektů, ředitelům institutů FSV 
UK  zašle podkladové materiály, aby bylo možné zvrátit stávající situaci.  

2. Dnes je interní fakultní termín pro odevzdání projektů GA ČR (avizovano podání 30 
projektů). 

3. Určení „pověřené osoby pro problematiku plagiátorství“ podle OR č. 13/2020 - kolegium 
děkanky souhlasí, aby úkolem tohoto pracovníka byly otázky správného citování, 
odkazování a vytváření poznámkového aparátu. V úvahu pro tuto funkci přichází dr. Irena 
Prázová.  

doc. PhDr. Ladislav Krištoufek, Ph.D. – proděkan pro studijní záležitosti 
1. Pravidla pro organizaci studia na FSV UK byla prodiskutována s LK AS UK, úpravy 

budou znovu podána tento týden. 
2. Společnost SCIO v pátek oznámila, že NSZ se posouvají na 13. 6. až 11. 7. 2020, ale 30. 

5. proběhne on-line termín. Nutno zvážit postup (spíše na RKD) a navazující kroky (2. 
kola). 

3. Úprava Podmínek přijímacího řízení musí být schválena AS FSV UK, podmínky (jejich 
změny) musí být oznámeny alespoň 15 dní před termínem konání. V našem případě tedy 
buď na květnovém zasedání, či per rollam do 15. 5. 2020. 

4. Proběhlo online hodnocení online výuky, výsledky byly sdíleny s řediteli institutů FSV 
UK. V obecné rovině jsou pozitivní. Bude připravena informace pro webové stránky 
(ANT) i AS FSV UK (LK). 

5. Bude vydáno OD k odevzdání závěrečných prací pouze v elektronické formě, bude 
projednáno na RKD. 

6. Účastnil se webináře k distančnímu zkoušení MŠMT. 
7. V tomto týdnu dostaneme pokyny k organizaci distančních zkoušek a státních zkoušek od 

RUK. Dle aktuálních opatření přistoupíme k prezenčním státním zkouškám, nicméně bude 
nutná kombinace s distanční verzí (mezinárodní studenti, počty lidí u státních zkoušek, 
studenti z rizikových skupin či pečující o někoho z rizikové skupiny apod.). 

8. Promo video pro uchazeče o studium. 
 
doc. Ing. Tomáš Cahlík, CSc. – proděkan pro doktorské studium a další formy 
vzdělávání 
1. Předložil návrh OD k CDS (aktuální stav). 
2. U3V – studentům pošleme další omluvný dopis s tím, že kurzy v tomto semestru rušíme a 

že pokud chtějí, převedeme jim kurzovné na některý z podzimních kurzů. Pokud ne, 
vrátíme jim celé kurzovné. Učitelům vyplatíme poměrnou část očekávané odměny. Kdo ji 
nebude chtít, může se jí vzdát. 
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3. Výsledky hodnocení doktorských kurzů: doktorské kurzy byly hodnoceny jednak v rámci 
standardního hodnocení pregraduálních kurzů, jednak speciálním hodnocením pouze 
doktorských kurzů. V rámci prvního způsobu hodnotilo 46 studentů z 250 zapsaných, 
průměrné celkové hodnocení bylo 4,5, minimální bylo 3. V rámci druhého způsobu 
hodnotilo 38 studentů (je možný překryv s prvním způsobem), průměrné hodnocení všech 
19 kurzů bylo 4,2. U dvou kurzů (po jednom z ISS FSV UK a IKSŽ FSV UK) bylo 
hodnocení pod 3 a u obou je nízké celkové hodnocení způsobeno nízkým hodnocením 
přednášejícího;  u obou kurzů hodnotili pouze dva studenti, čili zatím není možné dělat 
nějaký závěr.  

4. Collaborative Doctoral Partnership (CDP) – aktuální stav: Na základě podnětu ředitele 
ISS FSV UK a dřívějšího projednání na KD zjišťoval přes předsedy oborových rad zájem 
o případné zapojení do CDP. S výjimkou dvou školitelů z doktorského programu 
“ekonomie a finance” zájem nebyl. Tuto informaci jsem předal řediteli ISS FSV UK s tím, 
ať dále řeší na úrovni institutu (s tím, že pokud bude nutné, dostane podporu z úrovně 
fakulty). 

 
PhDr. Petr Bednařík, Ph.D. – proděkan pro koncepci a kvalitu studia 
1. Z 12 akreditací 3. vlny bylo 10 spisů upraveno podle připomínek paní Klabalové z odboru 

kvality vzdělávací činnosti a akreditací RUK, která je předala k projednání Radě pro 
vnitřní hodnocení. Akreditační spis SP Mediální studia je upravený, nyní jej kontroluje 
paní Klabalová, zda již je vše podle jejích představ. U SP Corporate Strategy and Finance 
teď je nutné ještě provést menší úpravy, ale předání na RVH je závislé na projednání 
francouzskou stranou, což je za stávající situace komplikovaná záležitost.                  

 
Mgr. Jiří Remr, Ph.D. – člen kolegia děkanky pro e-learning a nové vzdělávací 
platformy 
1. Upřesnil informace k nominacím do hodnotících panelů TAČR. 
2. ISS FSV UK zapojeno do mezinárodního výzkumu Corona (sběr informací – kvantitativní 

dotazníkové šetření on-line). 
 
PhDr. Zuzana Kasáková, Ph.D. – proděkanka pro zahraniční styky 
1. Komunikace s RUK ohledně mobilit (na zimní semestr) a partnerskými univerzitami. 
2. Ve středu 22. 4. 2020 proběhne webinář k 4EU+ organizovaný RUK. 
3. Komunikace s kolegy ve Flagship 2 4EU+ ohledně nastavení aktivit a zaměření tohoto 

Flagshipu 2. Komunikace s instituty FSV UK ohledně nových výzev. 
4. Studenti žádající o podporu v jarním kole Fondu mobility byli informováni o možnosti 

využití prostředků v rámci Stipendijního fondu. 
5. Meet se zahraničními studenty a k zahraničním tématům proběhne ve čtvrtek 23. 4. 2020. 
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PhDr. Malvína Krausz Hladká, Ph.D. – členka kolegia děkanky pro mezinárodní a 
cizojazyčné studijní programy 
1. Řešení splatnosti faktur/rozdělení faktur stávajících studentů i u přijatých uchazečů. 
2. Úprava Podmínek přijímacího řízení – garanti změny provedli, finální verze dokumentu 

bude dokončena v úterý 21. 4. 2020. 
3. Web FSV UK doplněn o informace k ubytování na soukromých kolejích. 
4. Osloveny logistické společnosti kvůli smlouvě a výhodnějším podmínkám pro zasílání 

akceptačních dopisů mimo EU.  
5. Double degree u studijních programů PPE a IEPS – předložen plán nového DD s 

University of Bayreuth; komunikace přesunuta na RUK. 
 
JUDr. PhDr. Tomáš Karásek, Ph.D. – proděkan pro rozvoj 
1. OP VVV Jinonice: Proběhlo zpracování a reflexe požadavků uživatelů k projektu interiéru 

jinonického areálu.  
2. Stěhování Jinonice > Pekařská: Ředitelé institutů byli e-maily z 2.–3. dubna informováni 

o požadavcích na zpracování plánu rozmístění nábytku v náhradních prostorech v 
Pekařské 10 a 16 s termínem do 20. dubna. Kontaktována ředitelka ZŠ/MŠ Tyršova s 
dotazem, zda by škola nechtěla využít žluté 'molo' ze stávajícího jinonického atria – 
odpověď pozitivní, věc předána k dořešení technických otázek vedoucímu PTO. Děkanka 
poděkovala proděkanu Karáskovi za nalezení výborného řešení. 

3. IP 2020: Zpracovány podněty řešitelů dílčích projektů k dopadům koronavirové krize.  
4. Google Meet: Proběhlo jednání s univerzitou o možnosti užívání aplikace pro zkoušení, 

vč. státních závěrečných zkoušek. Věc je v řešení. 
 
 

Ing. Jan Kindermann – člen kolegia děkanky pro projekt Modernizace a rozšíření 
prostorového zázemí výuky v Areálu UK Jinonice  
1. Ukončení příkazní smlouvy s TDS k 8. 4. 2020 z důvodů neplnění povinností stanovených 

ve smlouvě. Výkonem TDS pověřen děkankou dočasně ing. Kindermann a výkonem 
koordinátora  BOZP pověřen dočasně Bc. Axman. Děkanka poděkovala Ing. 
Kindermannovi za dočasné převzetí této povinnosti.  

2. 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 (do 30. 4. 2020). 

3. Projekt interiérů – zapracování připomínek a zpřesnění rozpočtu. 
 
Ing. Ondřej Blažek – tajemník fakulty 
1. Představil návrh rozpočtu fakulty pro rok 2020. V koeficientu “A” a “K” růst o 5,3 %. 

FSV UK se bude letos snažit maximálně uspořit finanční prostředky. Kolegium děkanky 
souhlasí s návrhem rozpočtu pro rok 2020, bude předáno k projednání RKD.  

2. Pekařská 16 – objekt ještě není převzat. Převzetí závisí na bankovní záruce, kterou 
chceme uzavřít místo poskytnutí kauce (jistoty) na účet pronajímatele. Předpokládáme, že 
záruka bude sjednána v tomto týdnu. 

  



 

  
 Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd  /  Smetanovo nábřeží 6, 110 01 Praha 1 

dekana@fsv.cuni.cz, tel: 222 112 236 
www.fsv.cuni.cz 

RŮZNÉ: 
1. Doplnění zástupů děkanky (květen 2020). 
2. Termín pro odevzdání podkladů pro Výroční zprávu FSV UK je 23. 4. 2020 (podklady 

zasílat Aleně Holotíkové na sekretariát děkanky a tajemníka).  
 
Zapsala: Klára Novosadová 
Vidi:  Alice N. Tejkalová 

 
 
 
 


