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Zápis č. 13 

z jednání kolegia děkanky ze dne 30. 6. 2020 

  

Přítomni: P. Bednařík, T. Cahlík, T. Karásek, Z. Kasáková, L. Krištoufek, J. 
Kučera, M. Krausz Hladká, V. Moravec, A. N. Tejkalová, J. A. Víšek 

Omluveni:  O. Blažek, J. Kindermann, J. Remr  

 

Sdělení děkanky: 

1. Sdělení PR:  
● pro uchazeče o cizojazyčné studium na FSV UK proběhl online webinář Study 

Social Sciences Live Webinar FSV UK, jehož podobu zajišťovalo oddělení PR; 
● na sociálních sítích běží jednotná náborová kampaň pro zahraniční uchazeče 

na jednotlivé obory; 
● v rámci oslav 30 let FSV UK probíhají pravidelně každé pondělí lekce na pavlači 

budovy Hollar lekce jógy – příspěvek za lekci je dobrovolný; výtěžek věnujeme 
na konci roku vybrané neziskové organizaci/projektu. O akci je velký zájem – 
účastní se zájemci ze všech institutů a napříč FSV UK: studenti, absolventi, 
Erasmus, posluchači U3V; 

● do kolekce FSV UK MERCH byl zařazen další předmět – ponožky od firmy We 
are Ferdinand (limitovaná edice k výročí FSV UK);  

● připravuje se první promítání filmu ve spolupráci s festivalem Jeden svět (resp. 
s Člověkem v tísni v rámci projektu Promítej i ty!) – ve Skautském institutu, 
spojené s následnou debatou s našimi odborníky (promováno na fakultním 
Facebooku); 

● probíhá restrukturalizace studentské skupiny FSV UK na Facebooku, která 
v současnosti není jakkoli moderovaná: cílem je vytvořit z ní podpůrný nástroj pro 
upevnění komunity studentů a absolventů fakulty; 

● ve spolupráci se studijním oddělením probíhá práce na nové verzi brožury 
pro studenty prvních ročníků INTRO; 

● probíhá příprava inzerce na podzim 2020. 
2. Požádala členy kolegia děkanky, aby na institutech FSV UK zprostředkovali 

preventivní informaci, že technika a vybavení pořízené z projektu PRSP nesmí být 
nabízeny pro komerční účely. 

https://www.facebook.com/events/183668523007512/
https://www.facebook.com/events/183668523007512/
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3. Uspořádala 25. 6. 2020 pracovní setkání části vedení fakulty k dalšímu směřování 
výuky ve smyslu hybridní výuky a tzv. blended learning, vytyčeno základní 
směřování, na podzim budou setkání pokračovat v širším složení. 

Sdělení členů kolegia děkanky: 

 

prof. PhDr. Jaroslav Kučera, CSc. – proděkan pro vědu a výzkum, statutární 
zástupce děkanky 

1. Informoval, že dojde k nastavení procesů v rámci podávání projektů, zejména se týká 
dodržování interních termínů pro předložení projektů. Informace o podání projektů 
bude nastavena tak, aby byla zcela jasná i z oddělení vědy směrem k řešitelům 
projektů, v případě, že i nadále nebudou termíny dodržovány, projekt na centrální 
úrovni nebude řešen.  

Dále by mělo dojít k nastavení postupu komunikace u projektů, ve kterých je 
spoluúčast fakulty hrazená z prostředků institutů FSV UK – řešitel by měl žádost 
podávat prostřednictvím ředitele příslušného institutu FSV UK. KD doporučilo, 
aby byly základní postupy upraveny v metodickém pokynu.  

Vedení fakulty se domnívá, že to povede ke zlepšení administrativní podpory 
řešitelů projektů na institutech FSV UK i na centrální úrovni.  

2. Informace k projektům GAČR a TAČR – opatření v souvislosti s pandemií – je 
povoleno převádět do příštího roku fin. prostředky v rozsahu více než obvyklých 5 % 
(nevyčerpané účelové prostředky). 

3. Informace k program Start (program Start je novým programem na podporu vědy 
na UK, jehož řešiteli se mohou stát studenti doktorského studijního programu na UK) 
– setkání se zúčastnilo 13 účastníků, další proběhne v září a připravuje se 
i pro cizojazyčné studenty (návrhy lze podávat od 15. září do 30. října). RUK vydal 
výzvu, aby fakulty nahlásily hodnotitele v jednotlivých oborech, kteří budou 
posuzovat návrhy projektů dalších zúčastněných univerzity. Na instituty FSV UK 
bude zaslaná žádost nominovat 3 hodnotitele (řešitele vědeckých projektů, hodnotitele 
GA UK).  

4. Vyhlášeno 18. kolo GA UK, dne 7. 10. 2020 bude otevřena aplikace pro podávání 
přihlášek nových projektů, 1. 11. 2020 je termín odevzdání na odd. vědy. 
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prof. PhDr. Ladislav Krištoufek, Ph.D. – proděkan pro studijní záležitosti 

1. Probíhají přijímací zkoušky. 
2. Začaly zápisy úspěšných uchazečů o studium. 
3. Studijní oddělení začalo přijímat odvolání k výsledku přijímacího řízení. Schůzka 

na RUK proběhne v září, odvolání budou odesílána v srpnu ve dvou bězích. 
4. Dne 15. 6. proběhlo online setkání k distančnímu zkoušení se zástupci RUK – režim 

student, návody k distančnímu zkoušení, úpravy SIS, promoce v červenci. 
5. 29. 6. proběhl kulatý stůl k distanční výuce na RUK. Důležité body: 

a. Již nelze provádět SZZk distančně kromě výjimečných případů. 
b. Obhajoby dizertačních prací “hybridně” lze do konce roku 2020. Začíná se 

jednat o možnosti tuto možnost zanést do SZŘ UK, a učinit to tedy 
standardem. 

6. Z RUK byl rozeslán dotazník k distanční výuce (studentům i vyučujícím). 
7. Ředitelům institutů FSV UK a garantům studijních programů byly rozeslány 

Podmínky přijímacího řízení na příští rok k změnám a připomínkám (do 12. 7. 2020). 
8. Začala diskuze ohledně archivování posudků závěrečných prací (elektronická vs. 

fyzická verze s a bez podpisů). 
9. Na zasedání AS UK dne 26. 6. byla schválena Pravidla pro organizaci studia na FSV 

UK. 
10. Poskytnut rozhovor pro iForum do sekce “Učíme (se) na dálku”. 
11. Účastnil se slavnostního podpisu memoranda o spolupráci mezi UK a českým 

zastoupením UNICEF. 
12. Byla finalizována smlouva k prg.ai Minor na další dva roky za účasti všech čtyř fakult. 

 

doc. Ing. Tomáš Cahlík, CSc. – proděkan pro doktorské studium a další 
formy vzdělávání 

1. Připravujeme „FSV UK Welcome Week for PhD Students“ v dnech od 21. 9. do 24. 9. 
2020. V rámci tohoto týdne proběhne „General Assembly“ Ph.D. studentů fakulty, 
semináře k pedagogickým dovednostem a seminář k publikování vědeckých článků. 
Vzhledem k velkému počtu studentů v anglických programech bude jednacím 
jazykem celého týdne angličtina. 
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PhDr. Petr Bednařík, Ph.D. – proděkan pro koncepci a kvalitu studia 

1. Rada pro vnitřní hodnocení na svém zasedání 24. června 2020 schválila návrhy 
akreditací navazujících magisterských studijních programu Data and Finance 
Analytics a Public and Social Policy Studies na maximální dobu 10 let.  

2. U tří návrhů akreditací studijních programů Rada pro vnitřní hodnocení přerušila 
projednávání. U návrhů bakalářského a navazujícího magisterského studijního 
programu Ekonomie a finance RVH již neměla žádné výhrady k formální stránce 
spisů po jejich provedené úpravě, ale na zasedání vznikla diskuze u obou akreditací 
o navrhované podobě státní závěrečné zkoušky. Proběhne jednání paní prorektorky 
Wildové s paní děkankou. U akreditace navazujícího magisterského studijního 
programu Veřejná a sociální politika požaduje RVH ještě další úpravu několika sylabů 
předmětů studijního plánu.  

 

PhDr. Zuzana Kasáková, Ph.D. – proděkanka pro zahraniční styky 

1.  Ve čtvrtek 11. června 2020 proběhla schůzka OZS k restrukturalizaci webu, na 
kterou naváže schůzka zástupců OZS, CIVT a PR 30. června 2020. 

1. Informovala o schůzce s prof. Glancem z univerzity v Curychu, která proběhla 
24. června 2020. 

2. Informovala o situaci členství UK v organizaci Agence Universitaire de la 
Francophonie a jednání s panem prorektorem Škrhou a paní proděkankou Křížovou 
z Filozofické fakulty UK.  

3. Informovala o činnosti 4EU+ a nadcházejících aktivitách. 
4. Na instituty FSV UK byly zaslány informace k čerpání ukazatele „D”. Termín 

pro zasílání projektů na fakultě byl stanoven na 22. července 2020. 
5. Informovala o zájmu akademických pracovníků zapojit se do výzvy z Centra 

strategických partnerství RUK, týkající se spolupráce Karlovy univerzity a Universität 
Zürich (UZH). Termín stanoven na 26. června 2020. Nikdo se nepřihlásil. Nutno dále 
šířit tuto informaci na instituty FSV UK. Žádosti je možné podávat průběžně. 

6. Vyhlášena soutěž o ceny Study IN v oblasti internacionalizace VŠ, kterou vyhlašuje 
tradičně DZS. Za UK je v letošním roce možné nominovat více, než jeden 
projekt/absolventa, což je podstatný rozdíl oproti loňskému roku. Kategorie jsou opět 
dvě, tedy: 1) Počin v oblasti internacionalizace a 2) Zahraniční absolvent. Informace 
rozeslána na instituty FSV UK. Termín pro zasílání nominací na fakultní úrovni 
stanoven na 26. srpna 2020. 
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PhDr. Malvína Krausz Hladká, Ph.D. – členka kolegia děkanky pro 
mezinárodní a cizojazyčné studijní programy 

1. Dne 11. 6. se uskutečnil webinář CJSP; streamováno prostřednictvím platformy 
StreamYard, sdílení na Facebooku live a jiných platformách (Study in Prague atp.). 
Podle čísel velice vydařený webinář – organický dosah  8 836 uživatelů; jedinečná 
zobrazení 1 918; koordinátoři programů hodnotili pozitivně, rozeslán dotazník 
s feedbackem pro budoucí webináře. 

2. Proběhla schůzka v sekci degree OZS k restrukturalizaci webu – potřeba web nejen 
aktualizovat, ale i obsahově přepracovat; budou následovat další i IT a PR odděleními, 
kde bude představena nová struktura. 

3. Proběhla pracovní schůzka s JUDr. Pavlovou s detailní analýzou procesu rozesílání 
oficialních dokumentů, odvolání apod. Poděkování paní právničce Pavlové za četné 
řešení specifikací administrace zahraničních studentů. 

4. Iniciovali jsme schůzku s KaM, diskutovaly se urgentní i dlouhodobé problémy, znova 
jsme žádali o jednolůžkové pokoje pro studenty CJPS; housing assistants fungují na 
Větrníku a Hvězdě, od ZS 20/21 bude i na Hostivaři. 

5. Došlo k sjednocení jazykových požadavků v podmínkách PŘ u všech CJSP – 
konzultace s vedoucí Centra jazykové přípravy, Mgr. Poslušnou, přispěly k finální 
podobě ukotvené v podmínkách. 

6. Dne 23. 6. 2020 proběhlo setkání koordinátorů nových CJSP s degree sekci OZS 
k rozdělení agendy mezi OZS a koordinátoři, obeznámení s komunikačními procesmi  
FSV UK a pod. 

7. Řeší se dvojí smlouva se Studyportals – proběhl videorozhovor, na jehož základě jsme 
zaslali naše požadavky. 

8. Řeší se finální podoba double degree programů PPE a IEPS s University Bayreuth – 
kolegium souhlasí s uzavřením smlouvy. 

9. Zúčastnila se kulatého stolu dne 29. 6. 2020 v Malé aule Karolina, distanční 
vzdělávání na UK na podzim 2020 a dál. 

 

JUDr. PhDr. Tomáš Karásek, Ph.D. – proděkan pro rozvoj 

1. Technologické vybavení pro “hybridní” výuku: Zpracován podklad IT oddělením, 
další konzultace o technické specifikaci, byli informováni ředitelé institutů FSV UK. 
Prověřována možnost úhrady z nepřímých výdajů projektu ve výzvě 015 OP VVV. 
Pro potřeby výuky Úvodu do sociologie a Úvodu do ekonomie navrženo nahrávání 
ze strany RTL – proběhnou jednání o konkrétním postupu a o ceně. V budově Hollar  
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a v Opletalově budou vyčleněné místnosti k využití pro kolegy z Jinonic po dobu 
stěhování.  

2. Obnova vybavení RTL: Diskutována možnost uplatnění nevyčerpaných prostředků 
institucionálního plánu 2020, ověřováno na odboru projektové podpory RUK. 

3. Stěhování Pekařská: se zprovozněním wifi připojení se počítá od konce července, 
tj. od začátku srpna by měla být v objektech Pekařská 10 a 16 tímto způsobem 
zajištěna konektivita. Při připojování na pevnou síť budou upřednostněny 
sekretariáty/pracovníci s nutností přístupu k účetním střediskům apod. // Rozdělení 
výukových místností v Pekařské 16 zafixováno, tj. existuje podklad pro tvorbu 
rozvrhů na jednotlivých institutech FSV UK a na CJP. Pro využití o víkendech 
instituty nepředpokládají pravidelnou výuku, spíše ad hoc požadavky (odhadem 2–3 
víkendy během semestru). Možno řešit režimem podobným Hollaru (bude projednáno 
s vedoucím PTO). 

 

Ing. Jan Kindermann – člen kolegia děkanky pro projekt Modernizace a 
rozšíření prostorového zázemí výuky v Areálu UK Jinonice (zprostředkoval 
TK)  

1. Rekonstrukce a dostavba Areálu UK Jinonice – předložen ke schválení dodatek č. 2 
ke Smlouvě o dílo s OHL ŽS. Dodatek č. 2 zahrnuje ZL č. 1 – vybudování dočasného 
vjezdu do podzemních garáží SVJ 609 a posunutí termínu dokončení SO 03 – přeložka 
vodovodu z důvodu zpožděné dodávky potrubí z Francie (COVID-19).  
Akademický senát UK na zasedání 26. 6. 2020 doporučil dodatek č. 2 ke smlouvě 
o dílo předložit Správní radě UK k vydání předchozího písemného souhlasu. 

2. Stále probíhají jednání se společností NOSTA – HERZ spol. s.r.o. k nástupu do funkce 
TDS. 

PhDr. Václav Moravec, Ph.D., Ph.D. – předseda AS FSV UK 

1. Předseda AS FSV UK chystá společně s předsedkyní EK AS FSV UK dr. Hanou 
Kubátovou materiál na zářijové zasedání pléna AS FSV UK, který má zmapovat 
problematiku správy (managementu) vědeckých projektů a navrhnout možná zlepšení. 
Dokument se má zabývat nejen problematikou režií, ale též kompetencemi 
projektových manažerů na institutech a děkanátem (nejen Oddělením vědy). V této 
souvislosti oba zúčastnění žádají vedení fakulty o: a) přehled vývoje počtu vědeckých 
projektů za posledních pět let (rozdělených podle jednotlivých institutů FSV UK); b) 
přehled výnosů ze správních a provozních režií v rámci vědeckých projektů  
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za posledních pět let (opět rozdělených podle jednotlivých institutů FSV UK); c) 
přehledy počtu projektů za posledních pět let, které režii nemají (rozdělených podle 
institutů); d) přehled výše režie stanovené podle opatření č. 37/2018 (tzn. přehled režií, 
která byla stanovena individuálně podle odstavce 3.1 citovaného opatření, podle 
jednotlivých institutů FSV UK); e) přehled vývoje úvazků na oddělení vědy 
za posledních pět let; f) přehled alokace režií v posledních pěti letech – děkanka 
upozornila, že některé podklady bude možné poskytnout jen částečně a přislíbila, že 
co půjde, bude zasláno 21. 8. 2020 jako podklad na AS FSV UK.   

2. Předseda LK AS FSV UK dr. Jiří Kukačka odeslal ve čtvrtek 25. června 2019 
předsedovi LK AS UK dr. Josefu Stašovi k oficiální konzultaci návrh novelizace 
Jednacího řádu AS FSV UK. Změny předmětného dokumentu se týkají především 
zavedení on-line jednání orgánů senátu (tzn. úprava článku 26). 

3. Studijní komise AS FSV UK zasedá on-line dne 20. srpna 2020 od 16:00 hodin a 
 Ekonomická komise AS FSV UK dne 27. srpna 2020 od 14:30 (forma jednání bude 
upřesněna). 

  

RŮZNÉ: 

1. Z RUK zaslán přehled udělených cen studentům a absolventům UK za rok 2019 – za 
FSV UK získal v roce 2019 Cenu Josefa Hlávky Mgr. Bc. Jakub Tesař, Ph.D. (ANT).  

2. Medaile J. Hlávky – nominace za FSV UK nebude podána (JK). 

 

Zapsala: Klára Novosadová  

Vidi: Alice N. Tejkalová   

 


