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Zápis z jednání rozšířeného kolegia děkanky č. 2 
ze dne 23. dubna 2019 

  
  

Přítomni: P. Bednařík, O. Blažek, M. Boňko, M. Gregor, P. Jüptner, Z. Kasáková, T.  Karásek, V. Kettner, J. 
Končelík, M. Krausz Hladká, L. Krištoufek, J. Kučera, T. Nigrin, V. Moravec, J. Remr 
 P. Pilz, L. Poslušná,  A. N. Tejkalová, Z. Uherek, J. A. Víšek, A. Veselý, N. Švarcová 
Hosté: M. Klejnová, H. Pokorná, E. Horníčková 
Omluveni: L. Rovná, O. Šveda, L. Stejskal   
 
Sdělení děkanky:  
1. Od 1. května 2019 bude jmenován členem kolegia děkanky pro projekt Modernizace a rozšíření 

prostorového zázemí výuky v Areálu Jinonice Ing. Jan Kindermann. 
2. Poděkovala studentům institutů FSV UK za iniciativu při přípravě studentské akce “Den FSV UK”, 

která se uskuteční v sobotu 25. května 2019 ve sportovním areálu Hostivař.  
3. Informovala o přípravě turistického výletu FSV UK na Karlštejn v rámci Rektorského sportovního 

dne 14. 5. 2019 (zájem o aktivitu FSV UK v rámci rektorského sportovního dne je největší za 
posledních několik let). 

4. Administrativní procesy - návrh racionalizace některých procesů proběhne během letních prázdnin, 
všechny procesy bude nutné analyzovat, aby bylo dosáhnuto efektivního fungování, vítá podněty z 
institutů FSV UK, “racionalizační akcí” je pověřen tajemník fakulty ing. Blažek.                

5. Agendu doktorského studia postupně přebírá zpět proděkanka Švarcová, náročnější záležitosti řeší 
ještě proděkan Bednařík.   

                                                                                                                                 
 
Sdělení proděkanů a členů kolegia děkanky:  
 
prof. PhDr. Jaroslav Kučera, CSc. - proděkan pro vědu a výzkum, statutární zástupce děkanky 
1. Hodnocení vědy UK - na RUK byly stanoveny odborné parametry k hodnocení vědy,  (interaktivní 

průvodce hodnocení), základní informace rozešle e-mailem ředitelům a tajemníkům pro vědu, k 
tomuto tématu je na RUK plánovaná další schůzka s prorektorem pro vědu a výzkum. Shrnul 
základní informace: výběr výsledků pro hodnocení peer review, příprava vlastní hodnotící zprávy, 
zadání výsledků do OBD (kvóta pro jednotlivé obory musí být naplněna, zařazování osob v 
jednotlivých oborech - jedna osoba může být zařazena až ke třem oborům).  

doc. PhDr. Ladislav Krištoufek, Ph.D. - proděkan pro studijní záležitosti 
1. Dojde k výraznému navýšení stipendií za vynikající studijní výsledky (prospěchová stipendia), 

vyřizování sportovních stipendií a stipendií za reprezentaci na akademických soutěžích je nyní 
formalizováno a jasně strukturováno. Dále vyzval k lepšímu čerpání stipendií ze Stipendijního fondu 
s tím, že účelovost stipendií musí být zachována, tedy čerpání bude v rámci nastavených  pravidel.   

2. Dojde k revizi komisí pro státní závěrečné zkoušky, specificky k revizi členů a předsedů a jejich 
schválení Vědeckou radou FSV UK. 

3. Celkový počet přihlášek ke studiu poklesl cca o 8 % - velká heterogenita mezi 
programy/specializacemi. Souvisí se změnou akreditací a programů a nemožností nově se zapisovat 
do více specializací jednotlivých programů. U části programů a oborů (např. oba programy IES,  
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navazující magisterské programy) je ale patrný zřetelný nárůst počtu uchazečů.  
4. Proběhlo první hodnocení kurzů za ZS 2018/2019 v nové aplikaci, na dubnovém zasedání AS FSV 

UK byly předány Zlaté kurzy.  
 
JUDr. PhDr. Tomáš Karásek, Ph.D. - proděkan pro rozvoj 
1. OP VVV Jinonice - v uplynulém období se podařilo vyhlásit veřejnou zakázku na generálního 

dodavatele stavby, aktuálně běží lhůta pro uchazeče.   
2. Připravena nadlimitní veřejná zakázka na technický dozor stavebníka a koordinátora BOZP 

Jinonického projektu (řešení interiérů a externího mobiliáře), řešeno v koordinaci se zajištěním 
autorského dozoru. Návrh smlouvy bude předložen ke schválení na květnové plénum AS FSV UK, 
dále pak proběhne standardní vnitrouniverzitní schvalovací kolečko a kontrola na MŠMT. 

3. Informace o aktuálním stavu hledání náhradních prostorách pro potřeby FSV UK v době 
rekonstrukce jinonického areálu (v časovém horizontu od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2022). 

4. Snaha k získání souhlasu s rekolaudací prostor pro výdejnu jídel v místě stávající studovny, jednání 
s vlastníky SVJ U Kříže 611.  

5. Setkání akademické obce k jinonickému projektu bude svoláno v květnu 2019, pozvánka bude 
rozeslána e-mailem.    

 
PhDr. Petr Bednařík, Ph.D. - proděkan pro koncepci a kvalitu studia 
1. Zhodnotil první vlnu akreditačního procesu, kdy za FSV UK byly všechny akreditace předloženy 

podle plánu. Avizoval přípravu přijímacích zkoušek do nových studijních programů, ve druhé vlně 
bylo nyní 5 akreditací schváleno AS FSV UK a VR FSV UK a v dubnu předáno na RUK. 

2. Informoval o výhledu příprav akreditací ve třetí vlně, kdy bude na UK dokončen akreditační proces. 
Avizoval, aby pověření pracovníci na institutech FSV UK zahájili přípravu akreditačních spisů pro 
třetí vlnu již nyní (formuláře zůstávají stejné). RUK doporučuje bc. a mgr. studenty, kteří studují 
podle starých akreditací, nepřevádět do roku 2024 do nových studijních programů, u doktorských 
studentů RUK preferuje naopak jejich převedení do nových studijních programů již v roce 2019, aby 
nevznikla dvojkolejnost fungování oborových rad pro staré a nové akreditace (realizaci převodu 
studentů upravuje opatření rektora a metodický pokyn).  

 
PhDr. Zuzana Kasáková, Ph.D. - proděkanka pro zahraniční styky 
1. Ve studijním programu ERASMUS+ došlo k nárůstu počtu vyjíždějících studentů. Zvýšení počtu 

výjezdů studentů je v souladu se strategií internacionalizace UK.  
2. Informovala o uzavřených smlouvách v rámci meziuniverzitní spolupráce (např. univerzita v 

Pensylvánii) a mezifakultní spolupráce  (Denver, apod.).  
3. Informovala o podmínkách čerpání v rámci ukazatele D. Poděkovala institutům FSV UK za 

spolupráci.  
 
PhDr. Malvína Krausz Hladká, Ph.D. - členka kolegia děkanky pro mezinárodní a cizojazyčné 
studijní programy 
1. Propagace cizojazyčných studijních programů na veletrzích ve Velké Británii (březen 2019), 

Ukrajina (duben 2019) a připravují se další.  
2. Zavedena platební brána pro studenty, pro uchazeče bude připravena během několika dní.   
3. Podmínky přijímacího řízení pro nadcházející školní rok - sjednocení obecných podmínek znalostí AJ 

pro přijetí do placených cizojazyčných programů 
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4. Informace k personálnímu obsazení OZS, setkání všech koordinátorů cizojazyčných studijních 
programů, řešení koncepčních záležitostí.  

 
Mgr. Jiří Remr, Ph.D. - člen kolegia děkanky pro e-learning a nové vzdělávací platformy 
1. Na přelomu května/června 2019 se uskuteční kurz k systému Moodle, proběhne ve více termínech, 

aby měli příležitost se zúčastnit všichni zaměstnanci, i ti, kteří mají v tomto období povinnosti 
související s přijímacím řízením.  

2. Dále se připravuje konference k rozvoji moderních forem výuky, která se bude konat na konci září 
2019.   

 
Ing. Ondřej Blažek - tajemník  
1. Během týdne rozešle pozvánky na poradu tajemníků institutů FSV UK, poděkoval ředitelům 

 institutů FSV UK za přínosné schůzky.  
2. Nastavení cílů v souladu s požadavky ekonomické komise - administrativní procesy, rozpočtové 

principy a režijní náklady (zejména v souvislosti s vědeckými projekty).   
3. Informoval, že se přihlásil do výběrové komise na nový EIS na RUK.  
4. IT oddělení připravuje IT/IS Master plan, deadline je konec dubna, kde mj. rozpracuje úkoly z Plánu 

realizace strategického záměru, aby bylo možné řídit jejich plnění. Dále se připravuje migrace na 
nový hardware na základě doporučení interního auditu (stávající podmínky jsou nevyhovující), pro 
splnění musí být naplánované odstávky systému, plán odstávek bude diskutován se studijním 
oddělení a s vedoucími oddělení i s instituty. Dále informoval o migraci webových stránek fakulty 
fsv.cuni.cz na ostrou verzi, ke které došlo na konci minulého týdne. Při spuštění došlo k technickým 
komplikacím, které odhalili děkanka a ředitel IPS, pro další odstávky musí být lépe ošetřeno, aby 
nedošlo ke stejným chybám.  

5. Informoval o dohodě s IPS FSV UK na řešení chyby, kdy v minulém roce nedošlo k vyrovnání dle OD 
13/2018 o finančních tocích mezi jednotlivými studijními programy a pracovišti za výuku 
realizovanou na FSV UK, dle písmene d) Interní platby mezi pracovišti FSV UK za výuku v cizím jazyce 
realizovanou pro studijní programy vyučované v cizím jazyce. Celkově nebylo převedeno plnění od IPS 
FSV UK  vůči ostatním institutům ve výši 1,2 milionu Kč. Chyba vznikla na děkanátu i na IPS FSV UK, 
kdy na děkanátu v OZS a v EO nedodrželi předepsaný proces a nezajistili kontrolu, a hlavně řádnou 
komunikaci. V  IPS pak v roli správce a příkazce příslušných středisek nedostáli kontrolní roli. 
Problém vznesl proděkan Krištoufek jako podnět IES FSV UK na prvním únorovém kolegiu.  V rámci 
sdílené odpovědnosti bude v roce 2019 na středisku IPS 700 193 odpuštěna část správní režie ve 
výši 6 % (místo 11 % bude uplatněno 5 % z odhadované výše rozpočtu 3,2 milionu Kč). IPS FSV UK 
zároveň vyrovná své závazky dle v. u. písmene d) za rok 2018 vůči ostatními institutům dle podkladů 
obdržených z EO. 

6. Rozpočet: 
 Děkanka sdělila, že byl rozpočet FSV UK sestaven podle principů schválených v minulém roce, k 

výrazné změně v podmětu rozdělování došlo na univerzitě v souvislosti se změnou jejich 
principů, výrazný pokles výkonové části oproti fixní, nové univerzitní principy FSV UK 
nevyhovují, neboť snižují hodnotu ukazatelů, ve kterých je fakulta silná, jako je mobilita nebo 
silné mezinárodní zasíťování a kvalita vědecké produkce, ale bohužel na nich byl na jednáních 
Ekonomické komise AS UK silný konsenzus a děkančiny připomínky na těchto fórech 
bagatelizovány, zejména zástupci lékařských fakult. Přesto, že tedy nadále nejsou bonifikovány 
tak jako dříve, neměla by fakulta podle děkančina názoru slevovat ze svých nároků, které 
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považuje za správné.    
Co se týče prostředků na vědu, vedení fakulty mělo informaci, že v letošním roce se už body z 
vyřazených výsledků do rozpočtu nepromítnou. Proto nechystalo žádné opatření podobné tomu 
loňskému, které tehdy připravilo se senátem FSV UK jako jednorázové. Bohužel nové vládní 
hodnocení dle Metodiky 17+ proběhlo pouze na úrovni univerzit a v rozpočtu peněz na vědu se 
nadále pracuje s již uzavřeným hodnocením od roku 2009 do roku 2015, zároveň se pro letošní 
rok dělá z uplynulých tří hodnotících období průměr, což dramaticky znesnadňuje rozkrytí 
přidělení přesné finanční hodnoty bodů za publikace z nakladatelství typu Lambert. Protože 
dotčené instituty již jednou penalizovány byly a prostředky byly využity na podporu tzv. „mladé 
vědy“, ve které instituty stejně budou pokračovat, spolu s vedením fakulty, které již alokovalo na 
podporu mladé vědy jiné prostředky, není z pohledu vedení v této situaci ústrojné plýtvat 
kapacitou oddělení vědy na komplikované vyčíslování a rozkrývání těchto prostředků v 
posledním roce, kdy ještě hodnocení běží tímto způsobem. V příštím roce už by prostředky podle 
informací, které máme k dispozici, měly plynout na základě nového hodnocení. 

 Tajemník vysvětlil jednotlivé soubory rozpočtu, které byly nasdíleny jako podklad pro jednání.   
 Děkanka informovala o klesajících počtech zapsaných studentů do prvních ročníků nad 20 %, 

které se týká IES. Celkově fakulta vyšla dobře a nebyla penalizována, proto stejně jako univerzita 
ve stejné situaci neuplatnila penalizaci vůči IES, pokud by ale v budoucnu k problémům došlo, 
musí každý z institutů počítat s tím, že tíži poklesu studentů ponese. Doc. Gregor doplnil, že si 
jsou situace vědomi a podobný pokles by v budoucnu nastat neměl. 

 Námět dr. Končelíka na změnu započítávání RUV, děkanka vysvětlila, že se to nejeví v tomto 
případě jako ústrojné, neboť fakulta s RUV zachází stejně jako univerzita. 

 Ředitel Jüptner doporučil revidovat rozpočtování sociálního fondu (rozvoj systému benefitů), 
tajemník sdělil, že bude upraveno podle sociální politiky s RUK. Dále fakulta zajišťuje vzdělávání 
pro zaměstnance prostřednictvím online kurzů Seduo, fakultní benefity musí být čerpány v 
souladu s rektorátem. Nicméně vedení fakultní odborové organizace jedná na rektorátu, aby se 
situace zlepšila (děkanka dala příklad s nefinancováním zapojení dětí do dětských skupin, což je 
podle ní škoda a jde proti smyslu benefitu příspěvku na “školkovné”).  

 RKD předložený návrh rozpočtu pro rok 2019 bez výhrad schválilo a bude předán na AS FSV UK.  
 

RŮZNÉ:  
1. Ředitel Jüptner informoval, že by chtěl vyvolat jednání k přerozdělování prostředků za výuku v 

IEPS, děkanka požádala, aby toto primárně vyřešily IPS a IES spolu a následně návrh řešení 
předložily vedení fakulty.  

2. Doc. Nigrin požádal o vytvoření tabulky s přehledem převodů na instituty (kalendář transferu 
plateb), dr. Jüptner požádal o změnu termínů strhávání režií - tajemník sdělil, že podněty budou 
řešeny.  

3. Doc. Nigrin informoval o možnosti využití kampusu Hybernská. Děkanka informovala o zapojení 
bývalého studenta IKSŽ FSV UK a známého hudebního publicisty Jana Vedrala do poroty v 
hudební soutěži.  
Vznesl dotaz, zda je možné vést studentské semináře (konkrétně semináře k závěrečným 
pracím) přes Skype, ověří proděkan Krištoufek, děkanka tento způsob vedení seminářů tam, kde 
je to smysluplné (např. zahraniční vyučující) maximálně podporuje.    
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Dále se dotázal na postup zápisu mobilit pedagogů do systému - děkanka informovala, že vedení 
se tím už na její podnět zabývá, do konce pololetí připraví systémové řešení tajemník ve 
spolupráci s vedoucí OZS (vhodné pro výkaz internacionalizace), počet dní pro výkaz ověří 
vedoucí EO,  letní školy se do systému neevidují. Děkanka poděkovala všem za přínosné 
podněty.  

4. Doc. Gregor poděkoval Mgr. Horníčkové za podporu při přípravě projektů pro GA ČR.  
 

Zapsala: Klára Novosadová 
Vidi: Alice N. Tejkalová 

 


