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Zápis z jednání rozšířeného kolegia děkana č. 7 

ze dne 31. 10. 2022, od 10:00 hodin v místnosti č. 212 

Přítomni: O. Blažek, P. Bednařík, T. Gec, M. Gregor, T. Karásek, J. Končelík, T. Klabíková 

Rábová, M. Pečená, L. Poslušná, P. Jüptner, A. Veselý, T. Cahlík, T. Nigrin, T. Nekola, M. 

Boňko, I. Prázová, D. Emler, E. M. Hejzlarová, Z. Kasáková, M. Krausz Hladká, 

Omluveni: L. Krištoufek, L. Rovná, A. Shavit 

prostřednictvím platformy Google Meet: P. Soukup 

Hosté: G. Baranyaiová 

 

Sdělení děkana:  

1. Prezentoval aktuální informace o stavu realizace jinonického projektu a jeho 
implikacích pro další kroky (stěhování zpět do jinonického areálu). Na přelomu 
listopadu a prosince 2022 bude jasné, zda výuka letního semestru 2022/2023 
proběhne již v nových prostorách.  

T. Nigrin: požádal o zaslání plánků kanceláří tak, aby bylo možné řešit konkrétní usazení 
zaměstnanců v kancelářích. Pan děkan přislíbil zaslání těchto dokumentů. 

2. Informoval o průběhu akreditací a o rozsahu probíhajících kontrol naplňování těchto 
akreditací. 

3. Management vědy – probíhají práce na finální podobě managementu vědy, která bude 
zakončena vydáním opatření děkana. Druhý kulatý stůl k tomuto tématu bude svolán 
pravděpodobně v druhé polovině listopadu 2022. 

4. Plán úpravy předpisové základny – představil myšlenku aktualizace předpisové 
základny a zároveň informoval o aktuálním stavu tohoto procesu.  

5. Principy kariérního rozvoje – požádal ředitele institutů o přípravu příloh. 

 

Sdělení členů kolegia: 

Mgr. Martin Nekola, Ph.D. 

1. Okomentoval prezentaci Koncepce elektronizace FSV UK, která byla členům 
rozšířeného kolegia děkana zaslána před tímto jednáním. V rámci této prezentace 
představil záměr zavedení elektronického oběhu dokumentů na FSV, vývoj agendy od 
začátku roku 2022 a cílový stav v roce 2025. Nejzásadnějším problémem je nejistota 
kolem výběrového řízení na nový EIS UK. Představil dvě možnosti realizace 
elektronizace, kdy první možností je postupné zavádění jednotlivých kroků, druhou 
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možností je zavedení všech kroků najednou. U obou variant uvedl výhody a nevýhody, 
a to včetně možných rizik. Praktické dopady okomentoval tajemník fakulty Ing. Ondřej 
Blažek. 

T. Nigrin: dotázal se, zda po zavedení elektronizace v docházce bude odstraněna papírová 
forma. M. Nekola potvrdil, že papírová forma bude po zavedení elektronizace zrušena.  

Dotázal se na možnost hromadného elektronického podepisování a její zavedení v novém 
systému. Tato možnost by měla být v novém systému dostupná.  

Vyjádřil svůj názor, že opuštění platformy Google by mělo být až posledním možným 
krokem. 

 

PhDr. Tereza Klabíková Rábová, Ph.D. 

1. Informovala, že na stránkách FSV v sekci pro zaměstnance jsou k dispozici šablony 
prezentací v různých verzích.  

2. Okomentovala prezentaci na téma vnější a vnitřní komunikace FSV UK, která byla 
poskytnuta jako podklad na toto jednání. V současné chvíli probíhají práce na 
dokumentu komunikační strategie FSV. UK podniká v rámci znovuobnovené pracovní 
skupiny KaPr revizi správy komunikačních kanálu, univerzitního brandu a vizuální 
komunikace. Probíhají práce na webových stránkách research.fsv.cz a představila 
další metody popularizace vědeckých výsledků. Součástí prezentace byla i informace o 
krizové komunikaci, budování komunity a náboru studentů.  

3. Dne 23.2. 2023 proběhne ples FSV UK.   

 

PhDr. Malvína Krausz Hladká, Ph.D. 

1. Prezentovala téma kvality výuky jako součást strategického rozvoje FSV UK. Zazněla 
informace o možném zavedení povinnosti absolvovat školení dokazující absolvování 
učitelského minima od roku 2025. Zároveň uvedla, že vedení univerzity řeší potřebu 
nastavení parametrů kvality výuky. Doplňující informace ke Koncepci vzdělávání 
akademických pracovníků doplnil P. Bednařík. 

M. Gregor: upozornil na roly garantů jednotlivých kurzů, kteří nesou zodpovědnost za kvalitu 
kurzů. Dotázal se na existenci konkrétní možnosti zvýšení návratnosti hodnocení kvality 
výuky.   

2. Informovala o činnosti pracovní skupiny, která řeší téma psychologické pomoci 
studentům a podpory akademiků při práci se studenty. 

 
PhDr. Zuzana Kasáková, Ph.D. 

1. Informovala, že do přeúčtování za stážisty za LS21/22 i ZS 22/23 nebudou zahrnováni 
freemoveři z UA, kteří byli přijati v souvislosti s vypuknutím konfliktu na Ukrajině. 
Celkem je v ZS 22/23 na FSV UK 18 freemoverů. 
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PhDr. David Emler, Ph.D.  

1. Uvedl, že v problematice hrazení elektronických informačních zdrojů dojde ke změně. 
Zatímco dosud probíhalo financování z projektů, nově bude úhrada těchto služeb 
rozúčtována mezi jednotlivé instituty. S konkrétními částkami kontaktuje v nejbližším 
možném termínu pan proděkan jednotlivé ředitele institutů.  

 

 

Příští jednání rozšířeného kolegia děkana proběhne dne 5.12.2022 od 10:00 v místnosti č. 

212. 

 

Zapsala: Ing. Monika Mandová 

 

 

 

 

Vidi: PhDr. JUDr. Tomáš Karásek, Ph.D. 


