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Zápis z jednání rozšířeného kolegia děkana č. 1 

ze dne 30. 1. 2023, od 10:00 hodin v místnosti č. H212 

Přítomni: P. Bednařík, T. Gec, M. Gregor, P. Jüptner, T. Karásek, T. Klabíková Rábová, J. 

Končelík, M. Pečená, L. Poslušná, T. Cahlík, T. Nigrin, T. Nekola, M. Boňko, D. Emler, , Z. 

Kasáková, M. Krausz Hladká, A. Shavit, P. Soukup, A. Veselý 

Omluveni: L. Krištoufek, L. Rovná, I. Prázová, O. Blažek, 

prostřednictvím platformy Google Meet: E. M. Hejzlarová 

Hosté: G. Baranyaiová, 

 

Sdělení děkana:  

1. Přednesl informace k výsledkům interního průzkumu pro potřeby propagaci fakulty vůči 
uchazečům. 

2. Proděkan A. Veselý je za FSV nominován do pracovní skupiny RUK k hodnocení 
vědecké a tvůrčí činnosti. Doc. T. Weiss byl nominovaný za FSV do pracovní skupiny 

pro rozvoj pedagogických schopností. 
3. V současnosti na FSV existují tyto pracovní skupiny:  

● pracovní skupina pro kariérní rozvoj žen,  

● pracovní skupina pro udržitelnost,  

● pracovní skupina pro rozvoj pedagogických schopností,  

● pracovní skupina pro wellbeing. 

4. Od května minulého roku funguje na FSV UK Expertní skupina pro Ukrajinu, která bude 
dne 21.2.2023 pořádat v Karolínu konferenci za účasti paní rektorky a pana ministra 
zahraničí Lipavského. 

5. Informoval o aktuálním stavu jinonického projektu, procesu stěhování institutů a tvorbě 

rozvrhu pro LS. Tento rozvrh bude platný pouze v LS 2023. Zároveň podal informace 
k postupu správního řízení o dodatečném povolení stavby přístavby.  

Petr Soukup: konstatoval, že je nutné, aby vyučující měli možnost seznámit se s jednotlivými 

učebnami a jejich vybavením tak, aby bylo možné využít veškerou techniku. K tomuto paní 
proděkanka T.K.Rábová poznamenala, že je v plánu uspořádat pro vyučující obdobu dne 
otevřených dveří a budou k dispozici manuály pro techniku v učebnách.  

Pan ředitel požádal, aby v době stěhování byli zaměstnanci IT k dispozici i mimo klasickou 

pracovní dobu, a to dle rozvrhu výuky.  
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Baranyaiová: Položila dotaz, zda bude v nově rekonstruované části i výdejna menzy a byla 
panem děkanem informována, že s výdejnou menzy se počítá v chystaném projektu 

rekonstrukci bývalého hotelu; v přístavbě bude po její kolaudaci v provozu fakultní bistro .  

V návaznosti na dotaz, zda bude probíhat debata nad rezervacemi místností nad rámec 
pravidelného rozvrhu, proběhla diskuse, ze které vyplynulo, že rezervace místností se budou 

překlápět jako celek, tzn. že i rezervace nad rámec pravidelného rozvrhu budou přeneseny 
do systému na nové učebny v Jinonicích. Rezervace místností po skončení výuky bude 
řešena v následném kroku. 

1. Koncepce elektronizace FSV UK 2023-2025 

Pan proděkan Nekola okomentoval materiál „Koncepce elektronizace FSV UK 2023–2025“, 
který byl členům RKD předložen jako podklad na toto jednání. Z diskuse vyplynula 

všeobecná podpora této koncepce a z ní vyplývajících kroků.  

2. Systém pro vedení docházky - představení zástupcům institutů 

Pan proděkan Nekola představil myšlenku systému pro vedení docházky a informoval, že 
FSV má dvě nabídky. Se zavedením systému panovala všeobecná shoda. Bude svolána 
schůzka zástupců institutů (vedoucí a administrátoři/rky), kteří budou podrobněji seznámeni 
s prostředím a možnostmi obou systémů. Jejich zpětná vazba bude jedním z faktorů 

konečného výběru dodavatele. 

3. MS Teams jako hlavní podporovaná aplikace pro distanční výuku od ZS 2023/24  

Upozornil, že MS Teams jsou hlavní podporovanou platformou pro distanční výuku od ZS 
2023/2024. FSV bude nadále pro výuku využívat tenant @cuni.cz. Na stránce Centra pro 
podporu e-learningu (https://dl.cuni.cz/ms-teams/) jsou k dispozici záznamy z předchozích 

školení a webinářů, návody a další materiály. Pracovníci se zde také mohou přihlásit na nově 
vypsané termíny pro začátečníky či pokročilé. Pokud bude zájem ze strany institutů, je 
možné domluvit školení na míru. Zároveň IT oddělení aktualizuje manuály k práci s MS 
Teams a je zajištěna zvýšená uživatelská podpora. 

Přehled funkcí MS Teams je na výše uvedené stránce. Zde lze nalézt také srovnání s 
Moodle. V současné době MS Teams plně nenahrazují Moodle. MS Teams je také možné 
propojit se SIS.  

P. Soukup: upozornil, že je nutné mít nouzové řešení a nespoléhat se pouze na jednu 
platformu. Také poznamenal, že by bylo vhodné udělat vlastní školení, které by přesně 
odpovídalo potřebám zaměstnanců FSV. 

M. Nekola: záložní platformou pro výuku při výpadku MS Teams je Google Meet.  

Z diskuse vyplynula potřeba komunikovat výše uvedené mezi všechny zaměstnance.  

https://dl.cuni.cz/ms-teams/
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4. Podnět IKSŽ k vytvoření aplikace pro teze závěrečných prací  

Bylo navrženo vytvořit webovou aplikaci pro zpracování tezí závěrečných prací. V rámci 
diskuse došlo k dohodě, že není nutné vytvářet samostatnou aplikaci, ale problematika bude 
řešena úpravou pravidel pro proces hodnocení závěrečných prací, která jsou uvedena v OD 

16/2018 a v předpisu pro organizaci studia. Pan proděkan Nekola a paní proděkanka Krausz 
Hladká podají návrh na úpravu procesu schvalování tezí závěrečných prací a souvisejících 
předpisů. 

5. Data o doktorském studiu 

Pan proděkan Cahlík okomentoval zaslaný materiál Přehled dat o doktorském studiu. 

6. Úprava Přílohy č. 2 Prováděcí instrukce k opatření děkana č. 3/2022 Principy 

rozdělování institucionální podpory na vědu a výzkum. 

Pan proděkan Veselý informoval o aktualizaci seznamu nakladatelství, kdy by l tento seznam 
rozšířen o 14 nových položek. Rozšířené kolegium děkana tuto aktualizaci jednohlasně 
schválilo. 

Různé: 

A. Veselý: Sběr publikační činnosti do OBD – požádal o doplnění informací ze všech 
institutů.  

A. Veselý: Informoval o možnosti ediční řady Studijní texty v nakladatelství Karolinum 

(SLON). Ředitelé institutů vyjádřili zájem o další informace a jednání s nakladatelstvím.  

T. Cahlík: Informoval o akci Days of young science 2023. 

T. Nigrin: Dotázal se na aktualizaci OD 57/2018 Organizace pracovních cest na FSV UK 

v části týkající se limitů na ubytování v tuzemsku i zahraničí. Pan děkan přislíbil, že OD bude 

v brzké době aktualizováno.  

 

Termín příštího jednání rozšířeného kolegia děkana bude dne 27. března 2023 od 10:00 

v místnosti H 212. 

 

Zapsala: Ing. Monika Mandová                                 Vidi: PhDr. JUDr. Tomáš Karásek, Ph.D. 


