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Zápis z jednání rozšířeného kolegia děkanky č. 3 v místnosti č. 212 a 
prostřednictvím platformy Google Meet 

ze dne 30. září 2020 
 

Přítomni: P. Bednařík, O. Blažek, T. Cahlík, M. Gregor, E. M. Hejzlarová, P. Jüptner, T. 
Karásek, J. Končelík, M. Krausz Hladká, L. Krištoufek, J. Kučera, T. Nigrin, J. Remr, A. N. 
Tejkalová, Z. Uherek, Z. Kasáková, I. Prázová, O. Šveda, J. A. Víšek. 
Omluveni: J. Kindermann, V. Moravec, L. Poslušná, A. Veselý, L. Rovná, A. Shavit. 
Hosté: K. Panešová, M. Klejnová, G. Baranyaiová. 
 
Sdělení děkanky:  
1. Poděkovala za zvládnutí současné situace v souvislosti Covid-19, dále poděkovala kolegům z 

jinonických institutů za úspěšné přestěhování do Pekařské a také týmu, který se na stěhování 
podílel. Uvedla, že uskutečnit pronájem, vysoutěžit a provést rekonstrukci, kolaudaci a 
stěhování v takovém rozsahu za šest měsíců je téměř neuvěřitelný výkon. O to víc ji mrzí, 
když se pak nezdaří vinou špatné práce jednotlivce poslední detaily. Omluvila se, že včera 
ráno nebylo dokončeno nastavení techniky v některých v místnostech v budově Pekařské, 
ačkoliv v pátek měla ona i pan tajemník informace, že vše bude do úterního rána v pořádku, 
z nastalé situace vyvodí důsledky.  

2. Probíhá příprava oslav k 30. výročí FSV UK, které proběhne dne 22. 10. 2020 – vzhledem k 
protiepidemickým opatřením probíhá příprava scénáře oslav 30. výročí FSV UK v online 
podobě, diskuzní panely bychom chtěli zachovat.  

3. Příprava strategického záměru 2021–2025 – univerzitní záměr byl projednán nyní ve druhé 
verzi na zasedání rozšířeného kolegia rektora, vedení fakulty pracuje na druhé verzi 
fakultního Strategického záměru. Plán realizace strategického záměru na rok 2021 bude 
předložen k projednání na zasedání kolegia děkanky dne 19. 10. 2020. 

4. Jinonický projekt – stavba probíhá podle harmonogramu. Univerzita uzavřela dohodu o 
narovnání se společností Inženýring dopravních staveb a.s., která do odstoupení od příkazní 
smlouvy dne 9. 4. 2020 zajišťovala pro FSV UK činnost technického dozoru stavby a 
koordinátora BOZP v rámci jinonického projektu – děkanka informovala o výši plnění 
vícenákladu i o tom, že na jeho pokrytí žádá vedení fakulty nevratnou půjčku z univerzitního 
fondu Mikuláš.   

 
Sdělení členů kolegia děkanky:  
 
Ing. Ondřej Blažek – tajemník fakulty 
1. Na předchozích zasedáních RKD avizoval dlouhodobé priority, kterým se chce věnovat, 

informoval o aktuální situaci: 
• controlling (vytvořen byl reporting pro interní použití na děkanátu, nebyla ještě 

implementována verze k efektivnímu sdílení informací s instituty FSV UK), 
• stabilizace IT prostředí a zajištění podmínek pro další vývoj v oblasti IT (aktivity týkající 

se upgradu infrastruktury postupně pokračují, bohužel se dosud nepodařilo významně 
posílit kapacity, které by se věnovaly rozvoji aplikací, webům a elektronizaci procesů, 
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aktuálně se podařilo outsourcovat vývoj nové aplikace pro elektronické volby do AS FSV 
UK), 

• revize interních procesů a reformulace OD byla prozatím odložena. 
Děkanka doplnila, že se v poslední době vedení fakulty muselo prioritně věnovat krizovému 
řízení – kauza SBP a Home Credit, hledání alternativních prostor pro jinonické instituty a jejich 
příprava, kontrola jinonického projektu a v neposlední řadě adaptace procesů a operativní řízení  
v souvislosti s Covid-19. Z těchto důvodů byl vývoj v dlouhodobých prioritách pomalejší, než 
bylo původně plánováno.  
Tajemník poděkoval týmům na děkanátu, jak všechny náročné agendy v tomto roce za složité 
situace zatím zvládly. 
 

Aktuální priority, kterým se tajemník bude věnovat do konce roku, jsou zejména: 
• dokončení vybavení náhradních prostor v Pekařské, 
• kontrola jinonického projektu, 
• volby do AS FSV UK, 
• kauza SBP, 
• operativa v souvislosti s Covid-19, 
• weby institutů, 
• pravidelný controlling a související ad-hoc ekonomické analýzy. 

 
Z kapacitních důvodů budou další aktivity, jako například změny interních procesů, bohužel 
muset být odloženy na příští rok. Tajemník si je vědom, že nastavení řady interních procesů 
již neodpovídá aktuálním potřebám a je třeba je zanalyzovat a nově definovat a nastavit. Jak 
již bylo zmíněno, z kapacitních důvodů toto není v aktuálních měsících možné.   

2. Objekty Pekařská – vysvětlil současný stav ohledně přípravy učeben pro hybridní a distanční 
výuku, kdy 6 učeben z 20 nebylo ráno v den zahájení výuky vybaveno kamerou a 
mikrofonem, přičemž 3 místnosti z nich neměly potřebné funkční IT vybavení ještě během 
prvních dnů výuky a omluvil se za nastalou situaci, kdy došlo i k diskomunikaci na oddělení 
IT, nikoliv na úrovni jeho vedení.  IT bude prioritně řešit všechny hlášené chyby a nedodělky 
(jako je již zmíněné chybějící vybavení pro hybridní výuku, dále například slabá konektivita 
v některých místech jak přes wi-fi, tak kabely, nefunkční AV technika, atd.), aby 
maximálně do deseti dnů bylo vybavení učeben v pořádku.  
T. Nigrin – poděkoval oddělení IT za přípravu prostor v Pekařské a souhlasí, že nastalá 
situace nejde za vedením IT oddělení a dále požádal o posílení wi-fi signálu v Pekařské 10 – 
tajemník sdělil, že je třeba detailně zjišťovat konkrétní příčiny slabé konektivity, protože 
signál wi-fi byl v některých hlášených případech dostatečný, ale např. kapacita Eduroam již 
byla vyčerpána. Řešení tedy může spočívat i ve větším využití pevných připojení a 
dostatečným vybavením místností příslušnými kabely a také vytvořením nové dedikované 
podsítě LAN s dedikovanou kapacitou pro určité služby. 
E. M. Hejzlarová požádala o přehled místností, které fungují a které nejsou dokončeny,  
tajemník nasdílí do složky RKD příslušnou tabulku a požádal, aby mu další požadavky byly 
zasílány e-mailem, taktéž i na pana Maye, vedoucího IT oddělení.  
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P. Jüptner – požádal o instalaci všech preferovaných komunikačních platforem na PC 
v učebnách v Pekařské – tajemník požádal, aby požadavky týkající se IT byly zasílány 
v kopii i vedoucímu IT, aby mohly být operativně řešeny. Dále se ředitel Jüptner ptal na 
možnost na vytvoření paralelní výuky velkých kurzů (rozřazení v SIS), poděkoval za 
přípravu Pekařské, za zajištění náročného stěhování a panu tajemníkovi za otevřenost při 
popisu současného stavu.  

 
doc. PhDr. Ladislav Krištoufek, Ph.D. – proděkan pro studijní záležitosti 
1. Reagoval na otázku k nastavení on-line paralelek a její možné centralizace s tím, že 

vychází z toho, že paralelky od začátku výuky fungují na všech institutech, jak bylo  
domluveno. Celá operace není složitá a může být prováděna skrze sekretariáty institutů 
(vychází z vlastní zkušenosti na IES FSV UK). Připomněl rozcestník na webových 
stránkách, kde jsou k dispozici všechny aktuální informace. 

2. Dále informoval, že byly zrušeny imatrikulace, promoce z Malé Strany budou 
přesunuty do Karolina (z důvodu větší kapacity Karolina). 

3. Nástroje k distanční výuce a informace o licencích Zoom byly rozeslány e-mailem. 
Nejširší technická podpora ze strany RUK je pro platformu MS Teams (na IES FSV 
UK proběhly státnice na této platformě). 

4. T. Nigrin sdělil, že na IMS FSV UK bude probíhat on-line výuka do konce semestru. 
Proděkan Krištoufek vysvětlil, že v případě ukončení nařízení hygieny se vracíme 
k hybridní, nikoliv čistě prezenční formě. Další dotaz vznesl ředitel Nigrin na 
doplňující přijímací řízení kvůli poklesu v poměru studentů přijatých a zapsaných s 
možností dodatečného přijetí. Děkanka řekla, že není problém toto realizovat, 
v minulosti sama o totéž žádala jako ředitelka IKSŽ, ale musí být řádně předjednáno a 
připraveno. Ředitel Nigrin napíše proděkanu Krištoufkovi e-mail a zkonzultují to. 

5. P. Jüptner se dotázal na “výjimku” při výuce AJ kurzů/programů, proděkan Krištoufek 
zopakoval odpověď z bodu 4.   

 
prof. PhDr. Jaroslav Kučera, CSc. – proděkan pro vědu a výzkum, statutární 
zástupce děkanky 
1. Hodnocení tvůrčí činnosti na UK – poděkoval všem, kteří se podíleli na přípravě komentářů 

a připomínek ke zprávám za vědní oblasti, které jsme obdrželi na začátku srpna s termínem 
odevzdání na RUK do konce srpna 2020. V pátek 2. 10. 2020 se bude konat on-site visit, 
která bude probíhat on-line. RUK spojil vnitřní hodnocení tvůrčí činnosti a s panelisty v 
rámci národního hodnocení. Hodnocení fakult a součástí by mělo podle původního 
harmonogramu být do 23. 10. 2020; prodleva zatím signalizována nebyla. Fakulta bude mít 
opět možnost se ke zprávě vyjádřit. Počítá s tím, že bude svolaná schůzka zástupců ředitelů 
institutů pro vědu, na níž bude mj. projednán postup při přípravě případných komentářů a 
připomínek ke zprávě. Lhůta na jejich vypracování bude cca jeden měsíc. 

2. Grantové soutěže – probíhá program Start (krátkodobé grantové schéma MŠMT), soutěž TA 
ČR a rozbíhá se soutěž GA UK. Požádal o dodržování interních termínů pro odevzdání 
žádostí o projekty. V případě, že nebude interní termín dodržen, budou prioritně vyřízeny 
včas a správně podané projekty (výjimkou jsou koordinátorské projekty, u kterých záleží také 
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na partnerských institucích). Požádal o předání informace akademické obci, zejména 
řešitelům projektů, a projektovým administrátorům na institutech. 

 
doc. Ing. Tomáš Cahlík, CSc. – proděkan pro doktorské studium a další formy 
vzdělávání 
1. Informoval o průběhu “FSV UK Welcome Week for PhD students” – materiály z "General 

Assembly" (účast v Google Meet cca 50 lidí) byly zpřístupněny na webových stránkách 
doktorského studia fakulty. Proběhly dva semináře k pedagogickým dovednostem: pro 
studenty IES, kde je povinný (účast 18 studentů) a pro studenty ostatních institutů, kde je 
dobrovolný (8 studentů). Seminář k publikování byl přesunut na pozdější termín, až bude 
možná prezenční podoba. 

2. Dotvářejí se CDS (počty studentů v CDS) – informoval o aktuálních počtech na jednotlivých 
institutech FSV UK, do konce října budou podle relevantního opatření děkany doplaceny 
institutům částky za zvýšení počtu členů CDS. 

3. Výuka U3V bude on-line, s uchazeči bylo testováno připojení přes Google Meet. Počítá se s 
nižším počtem účastníků, některé kurzy byly po dohodě s vyučujícími přesunuty na letní 
semestr. 

4. Fakultní akce pro doktorské studenty budou probíhat 2x ročně, vždy v posledním týdnu před 
zahájením zimního semestru (FSV UK Welcome Week for PhD students) a v posledním 
týdnu před zahájením letního semestru (Days of Young Science).  

 
PhDr. Zuzana Kasáková, Ph.D. – proděkanka pro zahraniční styky 
1. Informovala o počtech studentů zapsaných do programu Erasmus +, Mezinárodní kreditové 

mobility a dalších typů mobilit. Situace se mění každý den v souvislosti se šířením Covid-19 
v Praze. 

2. Poděkovala za zaslání seznamů předmětů, které si mohou zahraniční studenti programu 
Erasmus+ zapisovat. Požádala o dodržování termínu pro zasílání seznamu předmětů, aby 
bylo zřejmé, které předměty jsou pro tyto studenty přístupné a které ne. Informovala o další 
možné variantě zajištění informovanosti zahraničních studentů o dostupných předmětech. 
Vyučující by do sylabu uvedli informaci, že daný předmět není určen pro studenty Erasmus+. 
Za účelem zvolení vhodné strategie bude na podzim 2020 zorganizována schůzka 
koordinátorů programu Erasmus+ jednotlivých institutů se zástupci OZS,  

3. Informovala o vytvoření metodiky k zahraničním mobilitám výzkumníků na FSV UK, jejímž 
cílem je zpřehlednění typů mobilit na FSV UK. Metodika bude zaslána na instituty FSV UK 
k připomínkám. Následně bude zorganizována schůzka se zástupci institutů FSV UK k její 
diskuzi.   

4. Informovala o personálním posílení OZS v oblasti mobilit.  
 
PhDr. Petr Bednařík, Ph.D. – proděkan pro koncepci a kvalitu studia 
1. Informoval, že byl na FSV UK dokončen celý akreditační proces, který začal v únoru 2017. 

Celkově bylo připraveno 50 akreditačních spisů, z nich bylo 49 schváleno (u Sociální 
antropologie RVH rozhodla, že antropologie má být akreditována jen na FHS). Z 49 
akreditací bylo 37 schváleno na maximální dobu 10 let a 12 akreditací na dobu 5 let. 
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Poděkoval všem kolegům z institutů FSV UK a děkanátu za spolupráci na přípravě 
akreditačního procesu, se kterými od roku 2017 komunikoval. Děkanka poděkovala 
proděkanu Bednaříkovi za zvládnutí akreditačního procesu, který byl složitý a náročný.   

 
PhDr. Malvína Krausz Hladká, Ph.D. – členka kolegia děkanky pro mezinárodní a 
cizojazyčné studijní programy 
1. Informace k prezenčnímu a distančnímu zápisu. Informace k procesům administrace po PŘ – 

externí i interní změny (dodatečný formulář MV ČR apod.), bylo nutné zohledňovat měnící 
se situaci. Informace o průběhu webináře k propagaci CJSP a uskutečněném setkání garantů 
a koordinátorů. 
Přes aktuální situaci a vzhledem k učiněným krokům evidujeme lepší výsledky v počtu 
přijatých studentů jako v minulém roce. 
Apelovala na setkávání zástupců institutů FSV UK se studenty CJSP aspoň na neformální 
bázi, studenti přicestovali do Prahy s úmyslem studovat prezenčně a je důležité, aby jejich 
izolace na kolejích nevedla k odcházení či nespokojenosti.  
Děkanka poděkovala dr. Krausz Hladké, proděkance Kasákové, vedoucí OZS i celému 
oddělení za skvělou flexibilitu v čase neustále se měnících podmínek. 

 
JUDr. PhDr. Tomáš Karásek, Ph.D. – proděkan pro rozvoj 
1. Rekonstrukce a přístavba areálu Jinonice – připravuje se uzavření smlouvy o smlouvě 

budoucí o zřízení služebnosti stezky a cesty s vlastníky nemovitostí v objektu U Kříže 609/6, 
smlouva bude předložena na říjnové zasedání AS FSV UK. Podařilo se zprovoznit náhradní 
dočasný vjezd do garáží. 

2. Stavba pokračuje podle harmonogramu. Připomněl širší pozitivní dopady jinonického 
projektu – např. dotační prostředky na nákup IT vybavení apod., připravují se nákupy 
databází. Nigrin se dotázal, zda má počítat s nákupem nových PC do nové budovy – dají 
vědět proděkan Karásek, Kindermann a tajemník. 

3. Představil záměr aktivit FSV UK v rámci Institucionálního plánu (IP) 2021 a Programu na 
podporu strategického řízení (PPŘS) 2022-2025 (IP bude od roku 2022 přejmenován na 
PPŘS) – plénum seznámil s výchozím stavem, kdy v důsledku změn v principech distribuce 
prostředků pro IP 2021, resp. PPSŘ 2022-2025, kvůli – ministerstvem školství požadované - 
větší centralizaci aktivit na úrovni univerzity a v souvislosti se zrušením tzv. vnitřní soutěže 
(tj. aktivit, které na fakultě označujeme jako ‚inovace kurzů‘) získá fakulta pro následující 
IP/PPSŘ výrazně menší roční dotaci, než jakou disponovala v IP 2019–2020. Konkrétně: pro 
IP 2021 to bude 5,149 mil. Kč, tj. o 26 % méně než v letošním roce, a pro PPSŘ 2022-2025 
jen 4,407 mil. Kč (ročně), tj. o 37 % méně. Druhou podstatnou změnou jsou ministerstvem a 
následně univerzitou stanovené minimální a maximální limity čerpání v rámci přidělené 
fakultní alokace – v podkladových materiálech, které členové RKD obdrželi, jsou uvedeny 
konkrétně. 
Požádal členy RKD o zpětnou vazbu. Děkanka poděkovala proděkanu Karáskovi za 
vytvoření dokumentu, členové RKD k předloženému dokumentu nemají žádné námitky a 
souhlasí s návrhem řešení tak, jak předložil proděkan Karásek v podkladových materiálech 
na plénum RKD.  
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RŮZNÉ: 
1. J. Končelík – vznesl dotaz ke sběru dat pro udělení stipendia pro studenty v tíživé situaci – 

děkanka sdělila, že sběr dat neplánujeme udělat celofakultně, ale sběr dat provede každý 
institut FSV UK jednotlivě, děkanka s proděkanem Krištoufkem alokovali v minulém týdnu 
každému z institutů nad rámec prostředků již určených k čerpání 50 000 Kč na stipendia pro 
studenty v tíživé sociální situaci, pokud bude třeba na institutech pro studenty více peněz, ať 
ředitelé zapojí fondy provozních prostředků institutů. Prof. Krištoufek doplnil, že bude na 
podzim na AS UK projednána úprava stipendijního řádu, na FSV UK bude řešeno v rámci 
rozpočtu (alokovaných prostředků). 

2. T. Nigrin: 
• Promoce doc. Nekuly – OV se obrátí na RUK (T. Nigrin navrhuje odložení promoce 

s ohledem na aktuální situaci v souvislosti Covid-19, děkanka souhlasí). 
• Podnět k možnosti získání stipendia Václava Havla pro studenta z Běloruska – děkanka 

požádala ředitele Nigrina, aby tento podnět řešil přímo tam, kde k řešení je, tedy s paní 
prorektorkou Rovnou z jeho institutu.  

• V rámci DNS nejsou vyřízené objednávky z června – tajemník sdělil, že je závislé na 
panu Mayovi, tuto agendu urychlí po dokončení Pekařské, jedná se o administrativně 
náročnou agendu, domluví se s panem Mayem, mělo by být personálně posíleno, nemělo 
by to být na vedoucím oddělení IT.  

• Nákup notebooků pro zaměstnance – termín dodání objednávek před koncem roku 
projedná tajemník s panem Mayem.  

• Možnost nákupu techniky v rámci internacionalizace a inovace výuky.  
 
 
Zapsala: Klára Novosadová 
Vidi: Alice N. Tejkalová  

 


