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Zápis z jednání rozšířeného kolegia děkana č. 1 

ze dne 22. ledna 2018 
  

Přítomni: D. Emler, T. Gec, M. Gregor, K. Höfer, P. Jüptner, F. Láb, T. Karásek, Z. Kasáková, M. Klejnová, J. 
Končelík, J. Krejčí, T. Nigrin, R. Mácová, V. Mistrová, M. Potůček, D. Sobotková, P. Soukup, L. Stejskal, A. 
Tejkalová, V. Vejvoda 
Omluveni: Z. Uherek 
  
Sdělení děkana 

1)  Body dnešního jednání budou OP VVV a klasifikace A – F. 
2)  Informoval, že Mgr. Tomáš Gec vyhrál výběrové řízení na pozici tajemníka fakulty. 

  
Sdělení proděkanů: 
1)   JUDr. PhDr. Tomáš Karásek, Ph.D. – proděkan pro rozvoj 

Na základě prezentace představil aktuální změny jinonického projektu Modernizace a rozšíření 
prostorového zázemí výuky v Areálu Jinonice (výzva 02_16_016) 

 termín MŠTM do 31. 3. 2018 pro získání stavebního povolení 
 uzavřena smlouva s autorizovaným inspektorem, který je oprávněn sepsat stavební 

povolení „certifikátem autorizovaného inspektora“ – urychlení získání povolení stavby 
 aktuálně se řeší vodoprávní řízení  
 paralelně se řeší výkup potřebných pozemků – kupní smlouva je připravena k podpisu 

rektora 
 harmonogram vč. milníků k naplnění požadavků MŠMT 
 cílem je rekonstrukce stávající budovy a přístavba nové budovy a zvýšení komfortu pro 

pedagogy a studenty – vznik prostor, kterými bude fakulta disponovat (studentský klub, 
studentský klub, konferenční prostory, apod.) – vybavení novým nábytkem a výpočetní 
technikou (udržení standardu vybavení i nadále) 

Financování projektu: 
 rekapitulace neuznatelných nákladů (stavební úpravy stávající části, kde se počítá s 

úpravou vnějšího pláště, oprava světlíků, zateplení, výměna oken – jednou z největších 
položek), vynucené investice – přeložka vodovodu, stavební pozemek - fakulta nechává 
připravit vlastní znalecký posudek, který bude dodán do konce ledna a bude upřesněna i 
částka.   

 Vysvětlil financování projektu z OP VVV_016, ISPROFIN a FSV UK. 
 2 varianty opravy pláště z investičního programu, případně platba z vlastních nákladů 

(což se nepředpokládá, našlo by se jiné financování). 
 Výpočet možných rozpočtových úspor z realizace projektu – částky na databáze 

elektronických zdrojů v letech 2021 a 2022, IT hardware a software a nábytek – 
informoval o předpokládané úspoře. 

 Informoval o celkové hodnotě kofinancování projektu. 
 Zrekapituloval aktuálně disponibilní prostředky fakulty - představil  zdroje, které má 

fakulta k dispozici ve fondech. Objasnil postup pro schválení konverze projektu platby za 
investiční majetek. Domluva s děkankou na březnové zasedání na AS FSV UK – bude 
připravena konverze. 
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 Předběžný harmonogram projektu – výstavba nové části začne 2019 (využití prostor při 
přestavbě rekonstrukce stávajícího objektu) 

 Rozložení podlahových ploch pro FSV UK by bylo o jednu třetinu větší než je stávající 
plocha (je tedy reálné sestěhování fakulty). 

 Dopad provozních nákladů – provozní náklady pro FSV na Areál Jinonice po převzetí 
budovy a rozšíření. 

 Představil výsledek analýzy rozvrhových oken. 
Diskuze: pan Vejvoda informoval o přípravě smluv a jejich projednání (kritický je dopravní podnik). 
Dotaz ředitele Jüptnera k vyjasnění výhledu na finanční dopad na instituty FSV UK – fakulta má ve FRIM 
a FPP alokováno tolik, aby se projekt nepromítl do fungování institutů FSV UK, kofinancování isprofinu – 
rozpočet nastaven, že v současnosti má fakulta našetřeno, aby byl projekt realizovatelný. Pro letošní rok 
naplánováno vybavení v rámci projektu PRSP (tím dojde k úspoře). Dr. Němcová Tejkalová sdělila, že 
chceme, aby se projekt dotkl v co nejmenší míře institutů FSV UK, pokud poroste rozpočet fakulty, 
chceme, aby rostly instituty FSV UK, po výsledcích účetní závěrky proběhnou schůzky s jednotlivými 
řediteli. V projektu je možné ušetřit, ve vztahu k MŠMT je bez problémů možné snížit rozpočet až o 20 % 
plánovaných výdajů. V  tuto chvíli je projekt nastaven tak, že bychom měli zvládnout bez výrazného 
snížení rozpočtu – po účetní závěrce budou nastaveny parametry. 
  
2)   PhDr. Zuzana Kasáková, Ph.D. – proděkanka pro zahraniční styky 

PhDr. Ing. Petr Soukup, Ph.D. – proděkan pro studijní záležitosti a další formy vzdělávání 
 Klasifikace A – F 

 Proděkanka Kasáková, sdělila, že návrh opatření děkana byl připraven na základě 
požadavku garantů oborů a ředitelů, aby nastavení parametrů klasifikace A – F bylo 
závazné, proto připraveno opatření děkana, kde jsou osvětlena procenta hodnocení. 

 Proděkan Soukup sdělil, že student by měl dopředu i ze sylabu znát hodnocení. Ostatní 
univerzity mají stanovenou závaznou normu, vysvětlil návrh stanovení klasifikace. Hlavní 
myšlenka vytvoření opatření je nastavení stupnice (procenta) pro transkripty u 
zahraničních studentů.   

 Platnost opatření je plánována od začátku nového akademického roku. 
 Pro opatření hlasovali: dr. Tejkalová, doc. Vykoukal, doc. Gregor (ředitel Uherek zašle 

email). 
 Otázka dr. Höfera, zda panuje shoda, zda stačí více jak 50%, aby student splnil – 

předpokládá se, že pedagog do nastavení zkoušení implementuje, co chce od studenta. 
Nastavení obtížnosti je plně v rukou pedagoga. Samotnou stupnici hodnocení ale musí 
přizpůsobit celofakultním pravidlům. 

3)     Informace PhDr. Alice Němcová Tejkalová, Ph.D. – ředitelka IKSŽ 
 Informovala o výhledu konání porad KD a RKD od 1. 2. 2018 (od jejího jmenování do 

funkce děkanky), termíny RKD budou rozeslány po schválení harmonogramu zasedání 
AS FSV UK. 

 Předala termínovník k plánovaným návštěvám Jinonic a Opletalovy, k setkání s řediteli 
institutů FSV UK a vedoucích Center. 

 Plán stanovit styčného důstojníka pro RKD pro prvotní řešení případných problémů a 
pro jejich rychlejší a efektivnější vyřízení. 
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RŮZNÉ: 
1) Mgr. Tomáš Gec - tajemník 

 Na poradě tajemníků požádal o zaslání skenů smluv double degree programů a 
krátkodobých placených studijních programů, dojde k upřesnění schvalovacího procesu 
smluv, ředitel Jüptner doplnil, aby tento typ smluv posuzoval znalec studijních záležitostí 
s dobrou AJ – tajemník upřesnil stávající postup. 
 

 Avizoval nové opatření děkana k zařazování a vyřazení majetku – implementace opatření 
rektora. 

 Nový mzdový systém – metodika bude rozeslána na instituty FSV UK během dnešního 
dne a bude dořešen postup návrhových lístků. 

2) JUDr. PhDr. Tomáš Karásek, Ph.D. - proděkan pro rozvoj 
Požádal o součinnosti při zavedení modulu pro elektronickou rezervaci konzultačních hodin, je 
připraven návod pro studenty a pedagogy, návod bude rozeslán ředitelům a tajemníkům (na 
sekretariáty), používat systém konzultačních hodin není povinné (v době testovacího provozu lez 
zasílat připomínky na IT panu Krausovi) – RKD souhlasí s rozesláním na instituty FSV UK, prof. 
Potůček souhlasí, ale žádá o zavedení funkce kontrolovaného přístupu osob, kteří nejsou studenti 
ani zaměstnanci fakulty – proděkan Karásek sdělil, že aktuálně systém počítá s loginem pod účtem 
v CAS, ale přístup dalších osob mimo UK vyřeší.  

  
 

Zapsala: Novosadová Klára 
Vidi: Jakub Končelík 

 


