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Zápis z jednání rozšířeného kolegia děkana č. 8 

ze dne 5. 12. 2022, od 10:00 hodin v místnosti č. 212 

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

Pečená, L. Poslušná, T. Cahlík, T. Nigrin, T. Nekola, M. Boňko, D. Emler, E. M. Hejzlarová, 

Z. Kasáková, M. Krausz Hladká, A. Shavit 

Omluveni: L. Krištoufek, L. Rovná, J. Končelík, A. Veselý 

prostřednictvím platformy Google Meet: P. Soukup, I. Prázová, T.K. Rábová, P. Jüptner 

Hosté: G. Baranyaiová, J. Halada 

 

Sdělení děkana:  

1. Přednesl informace o postupujících pracích na transformaci předpisové základny.   
2. Dokončují se přípravy projektů do výzvy OP JAK Špičkový výzkum (koordinuje FSV UK 

a FF UK). 
3. Předal informace o projektu 4EU+  
4. Informoval o zahájení projektu NPO SiRy. 
5. Probíhají předběžné tržní konzultace na software pro evidenci docházky. Schůzka s 

DERS k modulu pro evidenci docházky (Nepřítomnosti). Firma zaslala nabídku a 
v současnosti probíhá ověření aktuálního stavu alternativního systému, který provozuje 
RUK, a získání cenové nabídky. 

6. V rámci expertní skupiny pro Ukrajinu FSV UK byl formulován návrh konference k 
výročí ruské agrese proti Ukrajině. Konference je plánována na 21. 2. 2022, účast 
potvrdila magnificence rektorka UK, probíhá jednání o účasti zástupce MZV ČR. 

7. Informoval o činnosti pracovních skupin na FSV UK.  
8. Informoval přítomné, že pan proděkan Nekola je jmenován zmocněncem FSV UK pro 

e-learning. 
9. Prezentoval aktuální informace o stavu realizace jinonického projektu a jeho 

implikacích pro další kroky (stěhování zpět do jinonického areálu). Byla diskutována 
otázka rozvrhu pro LS 2023. Pan děkan požádal ředitele institutů o zaslání informace, 
kolik je na jejich institutu kurzů, které mají výrazně více jak 100 studentů. Termín pro 
zaslání je pátek 9.12.2022. Navržené řešení bude dočasným řešením platným pouze 
pro LS 2023. 

T. Nigrin: Položil otázku na stav dodání osobních počítačů do nových prostor v jinonickém 
areálu a možnost zahájit už nyní jejich instalaci. T. Gec po ověření na IT oddělení upřesnil, 
že všechna PC i NTB se budou stěhovat z Pekařské do Jinonic tak jak jsou (jejich přehled 
připraví IT oddělení) a až po přestěhování začne probíhat migrace na nové PC. 
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P. Soukup: dotázal se na možnost dodatečné úpravy místností, které nemají přímý vstup 
z chodby. Pan děkan konstatoval, že tato úprava není v současné chvíli z právně-
technického hlediska možná a tato otázka bude znovu řešena až po předání díla.  

Dále se pan ředitel dotázal na budoucí zajištění wi-fi připojení, které v tuto chvíli často 
nefunguje a komplikuje výuku. Pan Gec - wi-fi antény jsou v jinonickém areálu v 
dostatečném počtu, ale plnohodnotný signál bude v Jinonicích až od zimního semestru 2023 
(po přesunu hlavní serverovny z Hollaru do Jinonic). 

M. Boňko: položil otázku na zajištění stravování v jinonických prostorách. Pan děkan 
informoval, že otázka je stále řešena. V současné chvíli se pracuje na zajištění jídelních 
automatů a pro LS se také uvažuje o zajištění stravování např. prostřednictvím food tracku.   

T. Nigrin: konstatoval, že po debatách se studenty je zřejmé, že otázka stravování je velmi 
aktuální. Požádal o zvážení, zda není možné zajistit stravování v některé z okolních 
institucí/restaurací.  

Sdělení členů kolegia: 

PhDr. David Emler, Ph.D.  

1. Okomentoval prezentaci Elektronické informační zdroje 2023, která byla členům RKD 
poskytnuta v předstihu jako podklad na toto jednání. V rámci této prezentace představil 
využití jednotlivých databází napříč instituty. Byla řešena otázka financování. Návrh za 
vedení FSV UK je financovat tyto elektronické informační zdroje z poloviny z rozpočtu 
institutu a z druhé poloviny z rozpočtu děkanátu (OV, CVI + další). Mezi instituty bude 
financování rozděleno proporčně dle využívání jednotlivých aplikací. Pan proděkan 
požádal ředitele jednotlivých institutů o zaslání jejich stanoviska k navrhovanému 
formátu financování. 

PhDr. Malvína Krausz Hladká, Ph.D. 

1. Představila návrh na formu realizace hybridní výuky v degree programech pro 
následující období. Návrh dává možnost v zimním semestru využít online výuku, avšak 
v letním semestru už by byla nutná prezenční forma výuky. Možnost hybridní formy 
výuky bude ponechána na konkrétních institutech.  

P. Jüptner: konstatoval, že pokud má daný návrh začít platit od LS 2023, je nutné prakticky 
okamžitě zahájit informační kampaň mezi studenty. Pokud není toto možné, je na zvážení, 
zda tuto změnu nerealizovat až od příštího semestru.  

Dále konstatoval, že by bylo vhodné stanovit jednotnou formu online výuky a určit jednu 
konkrétní platformu, jejímž prostřednictvím bude výuka probíhat.  

Po projednání s členy kolegia vyjádřili přítomní páni ředitelé souhlas s navrženým řešením.  
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PhDr. Zuzana Kasáková, Ph.D. 

1. Prezentovala návrh OZS na vytvoření celofakultního kurzu Czech History and Culture 
pod záštitou Z. Kasákové. Tento jednosemestrální kurz by měl řešit problém 
s nedostatkem místa v kurzech pro Erasmus studenty. Kurz by zahraničním studentům 
přibližoval historii ČR a byl by realizován prostřednictvím vyučujících napříč 
instituty.  Z jednotlivých institutů by bylo potřeba poskytnout jednoho vyučujícího, který 
by byl financován prostřednictvím svého institutu. Po diskuzi napříč instituty byl tento 
návrh schválen.  

Různé: 

T. Nigrin: Konstatoval, že zaznamenal několik negativních reakcí na nedostupnost fakultní 
psycholožky, která nereaguje ani na mailovou komunikaci. Paní proděkanka M.K.Hladká 
přislíbila situaci prověřit. 

 

 

Termín příštího jednání rozšířeného kolegia děkana bude upřesněn začátkem roku 2023 a to 

v dostatečném předstihu před tímto jednáním. 

 

 

 

Zapsala: Ing. Monika Mandová 

 

 

 

 

 

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

 


