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Zápis z jednání rozšířeného kolegia děkanky č. 4 
ze dne 8. října 2018 

  
Přítomni: P. Bednařík, B. Buřičová, D. Emler, T. Gec, M. Gregor, K. Höfer, P. Jüptner, T.  Karásek, Z. 
Kasáková, V. Kettner, J. Končelík, M. Krausz Hladká, L. Krištoufek, J. Kučera, T. Nigrin, J. Remr, L. Rovná, 
A. Tejkalová, Z. Uherek, J. A. Víšek, L. Stejskal, A. N. Tejkalová, J. A. Víšek, A. Veselý, J. Vykoukal, V. 
Mistrová 
Hosté: M. Klejnová,  R. Mácová, D. May,  L. Poslušná 
Omluveni:  N. Švarcová 
 
Sdělení děkanky: 
PhDr. Alice Němcová Tejkalová, Ph.D.  
1. Nutnost připomenout na institutech společenské oblečení účastníků promocí a imatrikulací, jak 

studentů, tak zejména pedagogů, dle pokynu rektora UK.  
2. Organizace přípravy cizojazyčných studijních programů. 
3. Propagace FSV UK v novém akademickém roce na SŠ - na webových stránkách fakulty byla 

vytvořena podstránka pro uchazeče, kde jsou uvedeny všechny aktivity, budou rozeslány informační 
dopisy s propagačními materiály na všechna gymnázia v celé republice, děkanka též připomněla 
institut partnerských škol FSV, nyní otevřený pro zájemce ze všech institutů. 

4. Opatření děkanky k vystupování v médiích - podklad rozeslán členům RKD, připomínky dr. Mistrové 
k části, která se týkala návaznosti opatření na Etický kodex UK a opatření rektora, děkanka 
upřesnila návrh dr. Mistrové a RKD souhlasí se změnou formulace dle návrhu dr. Mistrové, doplněné 
děkankou.    

 
Sdělení členů kolegia děkanky: 
prof. PhDr. Lenka Rovná, CSc. -  prorektorka pro evropskou problematiku 
1. Rozvoj spolku Alumni FSV UK - příprava nových karet Alumni pro celou UK (získání benefitů i pro 

FSV UK). 
2. Spolupráce mezi Univerzitou Karlovou, Akademií věd České republiky a Francouzským ústavem pro 

výzkum ve společenských vědách v Praze (CEFRES) a FSV UK - bude třeba jmenovat novou osoby do 
řídícího orgánu. 

3. V oblasti projektu 4EU (Univerzita Karlova, Universität Heidelberg (Německo), Sorbonne Université 
(Francie) a Uniwersytet Warszawski (Polsko) - propojení vědy, vzdělávání, administrativy. 
Očekáváme vyhlášení výzvy na oblast vzdělávání.   

4. Upřesnila fungování Evropského centra.  
 
prof. PhDr. Jaroslav Kučera, CSc. - proděkan pro vědu a výzkum, statutární zástupce děkanky 

1. Informoval o připravovaném opatření děkanky Statut Mezinárodní rady FSV UK. Ustavením Rady 
by se FSV UK stala průkopníkem mezi fakultami, neboť zatím podobné rady existují jen na 
univerzitní úrovni. Záměru vyslovila podporu VR FSV UK. Text fakultního předpisu vychází z 
univerzitního předpisu s tím rozdílem, že je navrženo pětileté funkční období Rady, aby bylo 
sladěno s předpokládaným cyklem hodnocení tvůrčí činnosti. Instituty byly již dříve vyzvány k 
předložení návrhů na členy Rady, kromě IKSŽ FSV UK tak všechny učinily. Návrhy přišly i od 
některých členů VR FSV UK. K záměru jako celku i konkrétně k připravovanému opatření nebyly 
žádné připomínky. 
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2. Představil průběh vnitřního hodnocení tvůrčí činnosti na UK v rámci FSV UK včetně odpovědnosti 
jednotlivých součástí či funkcionářů fakulty za jednotlivé kroky. Hodnocení bude pravděpodobně 
zahájeno vydání vyhlašovacího opatření 1. 3. 2019. K podkladu nebyly ze strany RKD vzneseny 
žádné konkrétní připomínky. Krátká diskuze proběhla na téma nominací členů hodnotících panelů 
a hodnotitelů. Některé instituty (IES, IPS, IKSŽ, IMS) již určité návrhy předložily. V dalším kole je 
nutné upřesnit zadání a pojem střetu zájmů. 

3. Evidence tvůrčí činnosti na UK - implementace na FSV UK. Příslušné opatření rektora č. 24/2018, 
které vstoupilo v platnost k 1. 10. 2018,  dává fakultám možnost upravit některé náležitosti 
evidence. Na FSV byli ustanoveni následující koordinátoři: 

 koordinátor vnitřního hodnocení: Jaroslav Kučera 
 koordinátor osobních identifikátorů: Jitka Štruncová 
 koordinátor evidence výsledků: Jitka Štruncová 
 koordinátor evidence aktivit: Eva Horníčková 

Ohledně evidence zejména publikačních výsledků bylo dohodnuto následující: 
 instituty FSV UK povedou v patrnosti, že je nezbytné upozornit nově nastupující 

zaměstnance a studenty doktorského studia, že do určité lhůty (viz čl. 11 odst. 2) musí 
zanést své identifikátory (ORCID ID, případně Researcher ID WoS nebo Scopus Author 
ID) do evidence v systému IS Věda, 

 všichni autoři s afiliací k FSV UK budou v případě spoluautorství a kolektivních prací do 
OBD zanášet míru spoluautorství výsledků, tzv. mentální podíl (viz čl. 10), 

 za pořízení záznamu v OBD je primárně zodpovědný autor výsledku. V případě 
autorských kolektivů tato odpovědnost náleží prvnímu autoru, který je pracovníkem či 
studentem FSV UK. Je na rozhodnutí institutů FSV UK, zda na institutech ustanoví 
zpracovatele evidence výsledků a jaký rozsah povinností souvisejících s evidencí 
výsledků mu uloží (viz čl. 10, resp. 11). O ustavení zpracovatele a rozsahu jeho 
povinností informují fakultní koordinátorku evidence výsledků J. Štruncovou, 

 autoři s afiliací k FSV UK budou do OBD povinně vkládat plné texty výsledků. Tento bod 
vzbudil určité pochybnosti kvůli možnému porušení autorských a nakladatelských práv. 
Věc proto musí být vyjasněna s RUK. 

Tato dohodnutá pravidla budou podle možnosti vtělena do manuálu OBD, pracovníci  a studenti 
FSV UK jsou povinni je začít uplatňovat ihned s výjimkou vkládání plných textů, které by po 
vyjasnění právních okolností mělo být praktikováno nejpozději u publikací s vročením 2019. 

4. Představil některá přijatá a zvažovaná opatření k podpoře projektové činnosti na FSV UK. Snahy v 
této oblasti budou pokračovat jednak v součinnosti s instituty FSV UK a jednak s RUK.  

 
doc. PhDr. Ladislav Krištoufek, Ph.D. - proděkan pro studijní záležitosti 
1. Úpravy Podmínek přijímacího řízení - během letních prázdnin, ale primárně během září probíhaly 

úpravy Podmínek přijímacího řízení na pokyn RUK. Všechny změny jsou ku prospěchu uchazečů, 
potažmo studentů, ale i FSV UK. Jednalo se primárně o: 

a) restrukturalizaci prominutí přijímací zkoušky přes CŽV 
b) sjednocení struktury přijímací zkoušky pro jednotlivé specializace ve studijních programech 
c) úpravy chronologie a podmínek pro upuštění od přijímací zkoušky pro navazující magisterské 

programy 
d) stanovení minimálního počtu přijatých uchazečů do programů 
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2. Odvolací řízení k přijímacímu řízení - proběhlo bez zásadních problémů, nicméně poukázalo na 
nedostatky, či nejednoznačnosti, které buď byly reflektovány v upravených Podmínkách přijímacího 
řízení anebo vyžadují strukturovanější práci přijímacích komisí. 

3. Studenti by měli v případě problémů postupovat po ose vyučují-garant-(ředitel-)proděkan-děkanka, 
v mezikrocích s podporou studijních referentek. Je zásadní, aby všichni v řetězu postupovali v rámci 
studijních předpisů. V případě nejasností či nejistoty je možné se obracet na studijní oddělení či 
studijního proděkana. 

4. Elektronické hodnocení předmětů bude po ZS 2018/2019 v pozměněné formě. Dojde k revizi a 
snížení počtu otázek. Pracuje se na možnosti “reakcí vyučujících” ve formě komentářů k slovním 
hodnocením. 

5. Dle Scio nejlepší z absolventů míří na FSV UK. Vzhledem k částečným komplikacím při odvolávání 
uchazečů během přijímacího řízení možná stojí za úvahu větší implementace Scio testů v rámci 
přijímacího řízení na bakalářské studijní programy. 

6. Proběhla kontrola studijních OD a existence jejich anglických verzí, v případě doplnění překladu 
dalšího studijního předpisu kontaktovat proděkana Krištoufka.  

7. Pracuje se na LaTeXové šabloně pro závěrečné práce, která bude kompatibilní s pdf/a formátem. 
8. Dne 5. 10. 2018 proběhla náhodná kontrola předmětů (zakončeny zkouškou, výuka v ZS 2018/2019, 

alespoň jeden zapsaný student) v SIS, a to konkrétně zaměřená na podrobné informace ohledně 
hodnocení předmětů a možných kolizí s OD 17/2018. Z každého institutu FSV UK bylo náhodně 
vybráno pět bakalářských a pět nav. magisterských předmětů.  
Vzhledem k nedostatečným výsledkům bude připraven metodický pokyn, který vyspecifikuje, co má 
předmětová stránka v SIS obsahovat. 
Informace musí být primárně k dispozici v SIS. Jednotlivým ředitelům institutů FSV UK budou 
zaslány informace k hodnocení.  
Debata k nastavení pevné struktury složek v SIS, návrh, aby opatření děkanky k hodnocení A-F bylo 
automaticky jako součást informací u každého předmětu v SIS.  

 
Mgr. Tomáš Gec - tajemník fakulty 
1. Navýšení odvodů do Sociálního fondu na 1,6  % (dle doporučení EO RUK k čerpání školkovného - viz 

IEO RUK č. 27/2015 verze 3 ze 4. 8. 2016 - odstavec I)  písm. A) bod 3 - nové nastavení od 1. 1. 2019 - 
členové RKD odsouhlasili návrh bez připomínek.   

 
Mgr. Vít Kettner - vedoucí IT oddělení 
1. Webové stránky  institutů FSV UK - spuštění nových webů institutů: 

1. etapa - bude spuštěno po odstávce serverů o víkendu 20. - 21. 10. 2018 pro IKSŽ, IPS, ISS, v 
lednu 2019 - IMS (o lednový termín požádal doc. Nigrin oproti původnímu prosinci 2018). 

2. Návrh harmonogramu pravidelných odstávek infrastruktury (servery a sítě): 
 Druhý víkend v únoru (z důvodu začátku semestru)  
 Třetí víkend v květnu 
 Třetí víkend v srpnu 
 Třetí víkend v listopadu 

Důvod každého třetího víkendu v kvartálu roku vychází z update politiky Microsoftu, kdy každé 
druhé úterý v měsíci vychází záplaty. Obecně je vhodné zavést údržbové odstávky kvartálně, jelikož 
100% dostupnost prakticky nelze garantovat. 
Členové RKD souhlasí s harmonogramem odstávek  infrastruktury.  
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3. Informoval o přípravě mimořádné odstávky o nadcházejícím víkendu 13. – 14. 10. 2018 pro přípravu 
rozmístění nových zařízení v serverovně. Příprava vyžaduje přemístění stávajících zařízení s 
vypnutím včetně konektivity.  

4. Informace k návrhu architektury řešení prezentačních webů a webových stránek na platformě 
Drupal – současný stav a nástin do budoucna, krátká prezentace. 

5. Informace k elektronické spisové službě (ESS) na FSV UK, ředitel IES FSV UK požádal, zda by mohla 
být implementace okleštěná o interní evidenci dokumentů - Dušan May upřesnil, že systém evidence 
vychází podle nastavených spisových znaků vytvořených na RUK.  

 
RŮZNÉ 

1. Příprava opatření rektora k převodu areálu Jinonic do správy FSV UK - mělo by být od 1. 1. 2019. 
(TAJ) 

2. Navýšení  rozpočtu institutů FSV UK (příspěvek na vzdělávací činnost) - výstup z jednání AS FSV 
UK. (TAJ) 

3. Spuštěno výběrové řízení na DNS v oblasti nákupů IT majetku a materiálu. (TAJ) 
4. Příprava nových rozpočtových principů FSV UK, které schvaluje AS FSV UK, děkanka požádala 

ředitele institutů FSV UK, aby nové senátory seznámili s touto tematikou, doc. Nigrin navrhl, aby 
podklady s připomínkami byly předloženy nejprve k projednání RKD a po té ekonomické komisi 
AS FSV UK. (TAJ) 

5. Zkušenosti s realizací velkých projektů. (TAJ) 
6. Řád výběrových řízení a CDS - doplňující informace k možnostem aplikace, možnost rozhodnutí, 

zda postupovat podle řádu výběrových řízení. (TAJ) 
7. Čerpání fondu provozních prostředků (ANT).  
8. V příštím roce výročí listopadu 1989 - aktivita k oslavám listopadu 1989, pořádání kulatých stolů, 

apod., oslavy rozložit do celého roku, informace mají ředitelé institutů FSV UK a vedoucí center, 
termín pro zaslání  návrhů děkance je 15. 11. 2018.  

9. Tajemník fakulty Mgr. Tomáš Gec oznámil, že k 31. 12. 2018 odchází z fakulty do jiného 
zaměstnání. Děkanka fakulty tajemníkovi poděkovala za jeho práci pro FSV UK a informovala, že 
na tuto pozici bude vypsáno výběrové řízení. Odchází také vedoucí OZS Mgr. Nina Bílovská, na její 
místo vyjde v nejbližší době inzerát.   

10. Dne 23. 1. 2019 se bude konat ples FSV UK v Národním domě na Vinohradech.  
11. Doc. Vykoukal se zeptal na možnou pomoc fakulty při shánění náhradních prostor pro 

administrativu projektu IMS FSV UK, děkanka fakulty požádala o zaslání bližších informací k tomu, 
co je poptáváno a přislíbila ověřit u blízkých fakult možnost umístění. 

 
  
 
Zapsala: Klára Novosadová 
Vidi:  Alice N. Tejkalová 

 
 
 


