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Zápis z jednání rozšířeného kolegia děkanky č. 4 
prostřednictvím platformy Google Meet 

ze dne 8. června 2021 
  

Přítomni: O. Blažek, T. Cahlík, M. Gregor, E. M. Hejzlarová, P. Jüptner, T. Karásek, Z. 
Kasáková, J. Končelík M. K. Hladká, L. Krištoufek, J. Kučera, T. Nigrin, A. N. Tejkalová, L. 
Poslušná, P. Soukup, A. Veselý, N. O. Omorodion, J. Remr.  
Omluveni: P. Bednařík, T. Gec, Rovná, A. Shavit, J. A. Víšek, M. Pečená, I. Prázová. 
Hosté: G. Baranyaiová. 
 
Sdělení děkanky: 
1. Na pozici tiskové mluvčí končí Mgr. Jana Chloubová, je vypsáno výběrové řízení.   
2. Příprava podcastu FSV UK De Facto (M. Perottino, L. Krištoufek), dále se budou střídat 

další zaměstnanci fakulty a zahraniční doktorandi.  
3. Na konci září se uskuteční knižní bazar, ve fakultních budovách budou perspektivně 

umístěny knižní poličky, kde si lidé budou moci vyměnit knížky, se zástupci studentských 
spolků FSV UK se spojí vedoucí OVV Barbora Buřičová.  

4. Kulatý stůl k návrhům Rámcových principů kariérního rozvoje akademických a 
vědeckých pracovníků a lektorů a Vnitřního mzdového předpisu a zásad ke sjednávání 
smluvní mzdy se bude konat na RUK dne 22. 6. 2021.  

5. Přivítala nového ředitele ISS FSV UK PhDr. Ing. Petra Soukupa, Ph.D. 
 
Sdělení členů kolegia děkanky: 
Ing. Ondřej Blažek – tajemník fakulty 
1. Informoval, že máme připravena finální čísla rozpočtu.  
2. Informace k pandemii Covid-19 – mimořádný stav na UK platí do konce června a s ním 

přijatá všechna opatření. Požádal zástupce institutů o spolupráci při vyplnění tabulky k 
přístupu na pracoviště od příštího týdne do konce června, aby mohlo být vydáno jako 
jeden dokument (ne jako doposud, kdy bylo vydáváno na samostatně na každý týden).   

3. Informoval o dalších agendách, kterým se bude věnovat – vyúčtování za vzájemnou 
výuku, aktualizace předpisové základny ve spolupráci s JUDr. Vandou Wagnerovou, s 
řediteli dr. Soukupem a dr. Jüptnerem se sejde k nastavení vyrovnávání společné výuky 
institutů FSV UK (zejména program PVP), ve spolupráci s OVV případné posílení 
vědeckých projektů.  

4. PHP programátor Václav Kraus dal výpověď, na základě společné domluvy bude na 
fakultě pracovat na dohodu.     

 
prof. PhDr. Jaroslav Kučera, CSc. – proděkan pro vědu a výzkum, statutární zástupce 
děkanky 
1. Oborově specifické požadavky – avizoval, že z RUK bude zaslán univerzitní předpis a 

bude nutné, aby vedení fakulty diskutovalo o nastavení mantinelů a zaměření se na kvalitu 
(nikoliv kvantitu) publikační činnosti. Musí dojít k upřesnění některých pojmů v souladu  
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s RUK i na fakultní úrovni, taktéž musí být diskutováno s vedením UK.  
2. Organizace habilitačního a profesorské řízení – důležité je, aby nedocházelo k větším 

prodlevám při podávání návrhů (postavení komise), požádal ředitele institutů, aby 
s předsedy oborových rad doktorských studijních programů jednali, ve chvíli kdy je již 
předseda komise znám, je nutné rychleji spolupracovat – bude rozesláno schéma jak 
postupovat.  

3. Poděkoval za zpětnou vazbu k univerzitnímu a mezinárodnímu hodnocení – připraví 
shrnutí za celou fakultu, dopis se zpětnou vazbou na RUK zašle i ředitelům institutů FSV 
UK. Předpokládáme, že zasedání Mezinárodní rady fakulty proběhne v září (podle 
aktuální epid. situace), jedním z hlavních témat by bylo hodnocení vědy a jeho reflexe. 
S připomínkami, které obdržel, bude dále pracovat.   

4. Dotazy k podpoře fakultních časopisů – pro letošní rok budou finanční prostředky čerpány 
podle platného opatření děkanky, v budoucnosti (shoda i na KD) nebude vydávání 
časopisů hlavní tvůrčí náplní (hlavní náplní je výuka a výzkum) a fakulta se bude snažit 
časopisy podporovat, pokud to bude v jejích finančních možnostech.  

5. Ředitel Gregor – podpořil názor proděkana Kučery a musíme být realističtí, standardy 
jsou jiné než na předních univerzitách a je potřeba se přizpůsobit.  

 
 doc. PhDr. Ladislav Krištoufek, Ph.D. – proděkan pro studijní záležitosti 
1. Zakončení setkávání ke sdílení nové praxe – ještě budeme diskutovat se studijní komisí 

senátu o pokračování i přes to, že bude výuka fyzicky.  
2. Pravidla pro přiznávání stipendií na FSV UK byla předložena k projednání AS UK.  
3. Termíny náhradních promocí a informace o dodržování hyg. požadavků byly rozeslány na 

instituty FSV UK. 
4. Informace k hodnocení předmětů. 
 
JUDr. PhDr. Tomáš Karásek, Ph.D. – proděkan pro rozvoj 
1. Děkanka poděkovala všem členům jinonického týmu za přípravu podkladů ke změnovým 

listům. 
2. Informoval, že s OHL ŽS byly dojednány klíčové změny stavby, výše více prací a úpravy. 

Změnové listy formalizovány v dodatku č. 4, postup komunikován s MŠMT.  
3. Rekonstrukce stávajících budov a nových budov – došlo ke zpomalení stavby kvůli 

onemocnění Covid-19 zástupců OHL ŽS, vyšli jsme s minimálním prodloužením stavby 
zhotoviteli vstříc.  
Stavba probíhá – nové opláštění na budově B a montuje se lehký obvodový plášť na 
přístavbě, vyzdívají se příčky, rozvody, apod.  

4. Na Ekonomické komisi AS UK dne 21. 6. 2021 bude projednán dodatek smlouvy s OHL 
ŽS.    
Doc. Nigrin se dotázal, kdy se začne projednávat rozdělení kanceláří – proděkan Karásek 
sdělil, že v září osloví ředitele institutů FSV UK a bude zahájena debata, jak bude vypadat 
rozdělení prostor v Jinonicích.  
Proděkan Karásek doplnil, že návrh převedení jinonického hotelu prošel AS FSV UK, UK  
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již odsouhlasila, tím se otvírá možnost pro další kancelářské prostory. Děkanka uvedla, že  
je pro nás důležité zcelit fakultu, budeme sbírat data s personálního oddělení a od pana 
Balíka (počty stolů). Prostory ve Voršilské necháme ostatním fakultám UK a FSV UK 
bude využívat budovy Hollar, Opletalova a Jinonice, máme i potvrzeno od pana rektora. 
V Celetné zatím zůstává RTL.   

 
PhDr. Zuzana Kasáková, Ph.D. – proděkanka pro zahraniční styky 
1. V rámci programu Erasmus probíhá uzavírání e-learningu – na zimní semestr by měl přijet 

stejný počet studentů jako v minulých letech.  
2. Informovala o výsledcích fondu mobility.  
3. Spolupráce se studentskými spolky – informovala o vzniku nového studentského spolku 

CJSP – FSV Student Society. Dále informovala o letní škole češtiny.  
4. 4EU+ – schváleny nové projekty 2. výzvy, byli jsme zapojeni do projektů dalších fakult.  
 
PhDr. Malvína Krausz Hladká, Ph.D. – členka kolegia děkanky pro mezinárodní a 
cizojazyčné studijní programy 
1. Proběhlo druhé kolo přijímacího řízení – 250 přijatých přihlášek, potvrzený nástup více 

studentů než minulém roce. Zaplaceny faktury,  které byly studentům rozeslány.  
2. Tento týden CJSP připraví konkrétní koncepci registraci studentů – možnost online 

zapisování. Dále probíhají jednání ohledně připravovaného OD ke slevám, bude zasláno 
ke komentářům na instituty FSV UK.  

 
Mgr. Jiří Remr, Ph.D. – člen kolegia děkanky pro e-learning a nové vzdělávací 
platformy 
1. Nabídka online kurzů pro pedagogy se zvýšila, v uplynulém období jsme se zaměřili na 

individuální konzultace, poděkování M. Mouralové za spolupráci na projektu 015 Zvýšení 
kvality vzdělávání na UK a jeho relevance na trhu práce.  

 
prof. PhDr. Lenka Rovná, CSc. – prorektorka pro evropskou problematiku 
1. Na úrovni vedení 4EU+ mělo koncem června proběhnout na UK osobní setkání rektorů. V 

listopadu tohoto roku převezme od Univerzity Karlovy předsednictví 4EU+ Univerzita v 
Heidelbergu. Tam také vznikne pod vedením generální tajemnice 4EU+ Isabelle Kratzové 
sekretariát aliance (právě máme vyhlášené výběrové řízení na dvě pozice).  

2. Pilotním projektem budou evropské aliance, které mají ukázat novou cestu ve vzdělávací 
politice. Nabídla, že ráda předá informace, jak proces probíhá. 

3. U příležitosti oslavy 30 let CEFRES se konala mezinárodní konference s názvem „Vědění, 
moc a akademická svoboda v Evropě (a mimo ni)“, zahájena debata o budoucnosti EU.  

4. Jednání uskupení CELSA – fakultní projekt získal první cenu.  
 
Mgr. Magda Pečená, Ph.D. – předsedkyně AS FSV UK 
1. Dne 1. 6. se představili dva kandidáti na rektora, AS FSV UK podpořil prof. Králíčkovou 

na funkci rektorky UK, v hlasování neprošla podpora nominace prof. Stehlíka.  
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2. AS FSV UK vyhlásil termín volby děkana/děkanky fakulty – 12. 10. 2021. 
3. Příští týden proběhne mimořádně další zasedání AS FSV UK, minulé bylo zkráceno kvůli  

smutné události úmrtí doc. Filipa Lába.  
4. Projekt studentského ombudsmana – bude předložen k prodiskutování proděkanu 

Krištoufkovi.  
 
doc. Ing. Tomáš Cahlík, CSc. – proděkan pro doktorské studium a další formy 
vzdělávání (zprostředkovala ANT). 
1. Informace o doktorském studiu – hodnocení Ph.D. kurzů, je nutné obeznámit garanty 

studijních programům a předsedy oborových rad, aby údaje byly doplněny do SIS, protože 
RUK bude údaje získávat ze SIS.  

2. Dopis z RUK – sdělení ke změnám ve financování doktorského studia: 
a) Letos stipendia uhradí ministerstvo. 
b) Pak máme do konce června napsat panu rektorovi, kolik toho uhradíme příští rok.  
c) Doporučení toho, aby se do ISP nasadila od prvního ročníku série kontrol, které 

umožní rychle ukončovat studium studentům, kteří mají malou šanci úspěšně obhájit. 
Proděkan pro Ph.D. byl pověřen požádat předsedy oborových rad, aby toto zajistili v 
ISP doktorských studentů přijímaných do prvního ročníku. 

T. Nigrin – požádal o dodání jmen a podrobného postupu k zadávání do SIS. Pan tajemník 
s doc. Cahlíkem zjistí možnosti, zda zvládneme zadávat centrálně.  
 
RŮZNÉ: 
1. T. Nigrin – zeptal se, zda jsou nějaká známá omezení na tvorbu rozvrhu na zimní semestr, 

zda máme od UK návod – proděkan Krištoufek sdělil, že návod není a zeptá se 
prorektorky Králíčkové. Děkanka doplnila, že počítáme s hybridním plněním, ale počkáme 
na rozhodnutí UK, případně do poloviny srpna vydáme vlastní pravidla.  

2. Petr Soukup – dotázal se na platformu online vyučování – proděkan Krištoufek sdělil, že 
k platformě Zoom nemá informaci, ale předpokládám, že ano, ověří na RUK, zda podpora 
Zoom bude i nadále. Tendence k centralizaci na FSV UK není, každá část preferuje 
používání jiné platformy. J. Remr sdělil, že RUK počítá s podporou MS Teams.  

 
Zapsala: Klára Novosadová 
Vidi: Alice N. Tejkalová 
 


