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Zápis z jednání rozšířeného kolegia děkanky č. 1 
ze dne 4. března 2019 

  
Přítomni: P. Bednařík, O. Blažek, B. Buřičová, M. Gregor, P. Jüptner, T.  Karásek, V. Kettner, J. Končelík, 
M. Krausz Hladká, L. Krištoufek, J. Kučera, T. Nigrin, P. Pilz,  J. Remr, A. N. Tejkalová, Z. Uherek, J. A. Víšek, 
A. Veselý 
Hosté: Š. Appelt, M. Dundrová, R. Mácová,  J. Říman 
Omluveni: Z. Kasáková, V. Moravec, L. Poslušná, L. Rovná, N. Švarcová, O. Šveda, L. Stejskal  
  
Sdělení děkanky:  
1. Představila tajemníka fakulty Ing. Ondřeje Blažka a zástupce předsednictva AS FSV UK Š. Appelta - 

tajemník se RKD krátce představil a Š. Appelt shrnul některé plánované či již realizované agendy 
nového AS FSV UK - překlad webových stránek do AJ, Facebookový profil AS FSV UK (vytvoření 
povědomí o AS FSV UK), elektronizace voleb, nově vytvořená sociální komise, poděkoval za 
přidělené studentské peníze (první část finančních prostředků již byla v první vlně rozdělena). 

2. Plnění indikátorů měkkého projektu v rámci projektu OP VVV, výzva 015 - na FSV UK proběhla dvě 
školení zaměřená na moderní formy výuky s názvem Jak přednášet pro mladé a neustále připojené?, v 
minulém roce nebyly splněny požadavky projektu, z důvodu malé účasti akademických pracovníků, 
minimální počet je 25 osob za rok (jsou pouze pro AP pracovníky), děkanka apeluje na ředitele 
institutů FSV UK, aby se školení účastnili jejich vyučující, jinak bude mít případné krácení přidělené 
projektové dotace pro jednotlivé instituty rozpočtové dopady. Domluveno, že při příštích školeních 
dr. Remr osloví ředitele institutů FSV UK s informacemi o tom, kolik lidí a odkud je přihlášeno.  

3. Informovala o připravovaných fakultních akcích:  
 “Den Fakulty sociálních věd” je plánovaný na sobotu 25. května 2019, cílem je sportovně-

společenské setkání studentů a zaměstnanců fakulty, iniciativa je studentská, akce proběhne ve 
sportovním areálu v Hostivaři a kromě sportovišť budou k dispozici stánky s občerstvením a 
večer koncert,  

 dále studentské spolky připravují akci v budově Hollar na 17. 11. 2019 pro studenty všech 
institutů FSV UK, budou probíhat různé přednášky atd. 

4. Informovala o prodloužení splatnosti půjčky od AS UK do konce roku 2024, důvodem jsou nové 
nutné investice v jinonickém areálu (přeměna studovny na výdejnu). Původně byla půjčka určena na 
projektovou přípravu rekonstrukce a dostavby jinonického areálu, vzhledem k novým a dříve 
neplánovaným nákladům požádala děkanka o její prodloužení a AS UK žádosti FSV UK vyhověl.  

5. Fakulta byla oslovena MFF UK, aby se zapojila do činnosti spolku Prag.ai (spolek ČVUT, UK a HMP k 
tematice umělé inteligence), FSV UK nebude zakládajícím členem, ale prvním přistoupivším a bude 
mít místo ve výkonném výboru. Zástupcem FSV bude PhDr. Václav Moravec, Ph.D. et. Ph.D. Vedení 
fakulty spatřuje v tématu umělé inteligence výrazné potenciální mezioborové téma napříč instituty. 

6. Informovala o změně harmonogramu schvalování Plánu realizace strategického záměru na další rok, 
nově bude předložen RKD už na podzim 2019, nejpozději v prosinci 2019 by měl být schválen AS 
FSV UK.   
RKD vzalo bez připomínek na vědomí předložené znění dokumentu “Plán realizace strategického 
záměru v roce 2019”.  

 
 
 
 



 

Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd  /  Smetanovo nábřeží 6, 110 01 Praha 1 www.fsv.cuni.cz 

dekanka@fsv.cuni.cz, tel: 222 112 236 

Sdělení proděkanů:  
 
 prof. PhDr. Jaroslav Kučera, CSc. - proděkan pro vědu a výzkum, statutární zástupce děkanky 
1. Vnitřní hodnocení vědy na UK oficiálně začalo 1. 3. 2019 a skončí na konci příštího roku 

předložením zpráv s hodnocením jednotlivých součástí. Informoval o průběhu schůzky s tajemníky 
pro hodnocení vědy, bude rozeslán zápis. Vlastní hodnotící zpráva za fakultu musí být předložena v 
lednu 2020. Instituty FSV UK a jejich hlavní úkoly v roce 2019: výběr výsledků pro hodnocení peer 
review a příprava vlastní hodnotící zprávy. Příští týden proběhne schůzka s prorektorem pro vědu a 
výzkum ohledně dalšího postupu. Informoval o obsahu hodnotící zprávy (záměr rozvoje tvůrčí 
činnosti, rizika - musí být jasná obsahová stránka, velký potenciál v mezioborové stránce, nutné 
najít společného jmenovatele pro více oborů). Zprávy za obory musí být připraveny do počátku září 
2019, aby mohly být předloženy VR FSV UK a Mezinárodní radě FSV UK. 

2. Apeloval na ředitele institutů FSV UK, aby se zasadili o zlepšení komunikace v oblasti vědy 
(hodnocení vědy a celá řada souvisejících agend s vědou) - žádal o přípravu podkladů v dostatečné 
kvalitě a s časovým předstihem, některé zprávy z institutů byly doposud zasílány se zpožděním a 
neúplné. Návrh ředitele IPS FSV UK k vydání OD pro systematizaci komunikace ve vědě. Děkanka 
fakulty považuje stávající požadavky za dostatečně systematické, stačilo by je ze strany některých 
koordinátorů na institutech dodržovat (dobrá praxe na IES názorně ukazuje, že je to na institutech 
FSV UK bez problémů možné), ale nad případným dalším vylepšením se vedení fakulty zamyslí. 

doc. PhDr. Ladislav Krištoufek, Ph.D. - proděkan pro studijní záležitosti 
1. Proběhlo nové Hodnocení kurzů se změněnými otázkami a možností reagovat na komentáře 

studentů ze strany vyučujících. V ostrém provozu se objevilo se několik nedostatků, které budou 
opraveny do příštího Hodnocení. Ředitelům budou standardně předány výsledky (upozornění pro 
případné další přepočty, že došlo ke změně v pořadí otázek). Na dubnovém AS FSV UK budou 
předány Zlaté kurzy, s jemně změněným vzorcem. 

2. Byly zjednodušeny nejpoužívanější formuláře (žádosti) ke studijní agendě (méně podpisů) a 
přeloženy do AJ k využití pro CJSP.  

3. Bylo zahájeno jednání s FF UK ohledně užití systému elektronických studijních formulářů. 
4. V řádu dnů bude na instituty FSV UK rozeslán Harmonogram na ak. rok. 2019/2020 ke komentářům 

- apeluje, aby bylo přistoupeno aktivně v rámci příprav, ne až po schválení AS FSV UK. Doc. Nigrin 
požádal o zvážení změny termínu začátku zápisu do předmětů.  

5. Byla dokončena a vyvěšena LaTeXová šablona pro závěrečné práce. 
6. Dojde ke zvýšení prospěchových stipendií, dále systematizaci sportovních stipendií (bude 

projednáno na dubnovém AS FSV UK).  
7. RUK skrze fakulty nabízí podporu pro studenty se speciálními potřebami, v současné době málo 

využívaná, požádal o zaslání návrhů co v této otázce dále podnikat, Š. Appelt byl požádán, aby předal 
informaci členům sociální komise AS FSV UK. 

8. Práce na SIS modulu Zápisník učitele, která umožňuje průběžný monitoring a (anonymní) publikaci 
plnění povinností, odevzdávání seminárních prací a celkově plnění kurzů. 

9. Žádost ředitele IKSŽ FSV UK o lepší nastavení prostředí hodnocení, mělo by být více intuitivní, 
připomínka bude vypořádána.  
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PhDr. Petr Bednařík, Ph.D. - proděkan pro koncepci a kvalitu studia 
1. Informoval o výhledu akreditačního procesu, který by měl být dokončen v roce 2020. Za FSV UK 

byly předloženy všechny akreditace podle plánu (nyní 22 akreditací). Pět akreditací bude 
předloženo ve druhé vlně - probíhá  komunikace s IKSŽ FSV UK a IMS FSV UK, aby mohly být v 
dubnu odevzdány na RUK.  
Avizoval, aby pověření pracovníci pro přípravu akreditací na institutech FSV UK zahájili přípravy na 
zbylých avizovaných akreditacích již nyní, aby mohly být na podzim odevzdány na RUK. V LS 
2019/2020 dokončí UK akreditační proces. 

2. U3V - ředitel IMS doc. Nigrin požádal, aby výzvy k dodávání informací o kurzech pro U3V byly 
zasílány s dostatečným předstihem.  

 
JUDr. PhDr. Tomáš Karásek, Ph.D. - proděkan pro rozvoj 
1. Na RUK byla odevzdána závěrečná zpráva k vyhodnocení Institucionálního plánu  Univerzity 

Karlovy pro roky 2016 - 2018,  poděkoval za dodání podkladů.  
Předběžná informace o schválení institucionálního plánu na příští rok, rozešle informaci.  

2. Proběhla kontrola z MŠMT na majetek pořízený z projektu ve výzvě 044 (PRSP) a dokumentaci 
projektu ve výzvě 015 v rámci projektu OP VVV - poděkoval za spolupráci při přípravě podkladů, 
zpětná vazba ze strany auditu pozitivní a poděkování projektovému oddělení.  

3. Probíhá příprava k vyhlášení veřejné zakázky na generálního dodavatele stavby v rámci programu 
OP VVV na rekonstrukci a dostavbu jinonického areálu.  

 
PhDr. Malvína Krausz Hladká, Ph.D. - členka kolegia děkanky pro mezinárodní a cizojazyčné 
studijní programy 
1. Ředitelům institutů FSV UK zaslán informační dopis ohledně poplatků za cizojazyčné studenty a za 

studenty doktorských programů.  
2. Informovala o zvýšené propagaci všech cizojazyčných studijních programů.  
 
Mgr. Jiří Remr, Ph.D. - člen kolegia děkanky pro e-learning a nové vzdělávací platformy 
1. V průběhu letošního roku proběhnou školení na systém Moodle (školení budou v kratším časovém 

rozsahu než připravuje rektorát UK).   
 
Ing. Ondřej Blažek - tajemník  
1. Věnuje se přípravě rozpočtu na rok 2019, analyzuje data.  
2. Do zítřka musíme na RUK odevzdat vyplněnou tabulku - sběr dat, která zahrne všechny podklady, na 

jejichž základě bude možné vypracovat výroční zprávu o činnosti Univerzity Karlovy za rok 2018.  
3. Věnuje se oblasti IT - kapacity IT, personální zajištění, rozpočet; IT Disaster Recovery Planning - 

nevyhovující stav serverovny v budově Hollar, s Ing. Kettnerem pracuje na variantách řešení, která 
budou představena na dalším zasedání RKD v rámci diskuse o rozpočtu.  

 

Zapsala: Klára Novosadová 
Vidi: Alice N. Tejkalová 

 


