
Zápis č. 6 
z jednání kolegia děkanky ze dne 16. 3. 2020 

  
Přítomni: P. Bednařík, O. Blažek, T. Cahlík, T. Karásek, Z. Kasáková, J. Kindermann, L.              
Krištoufek, J. Kučera, M. Krausz Hladká, V. Moravec, J. Remr, A. N. Tejkalová,  
Omluveni:  J. A. Víšek, Václav Moravec 
 
Sdělení děkanky: 
1. Kolegium děkanky jednalo o mimořádných opatřeních v souvislosti se šířením          

koronaviru.  
2. Sdělení PR: 

● Zajištěna krizová komunikace kolem COVID-19 na webu a sociálních sítích - sekce            
Informace o COVID-19. 

● FSV UK MERCH: distribuce plakátů a letáků do jednotlivých budov.  
● Náborové animované video bylo dokončeno a jeho šíření začne v nejbližších dnech. 
● Dne 11. 3. 2020 proběhla hromadná schůzka PR zástupců jednotlivých institutů –            

řešilo se nastavení vzájemné komunikace směrem k posílení komunikace témat          
institutů. 

● Proběhla finální aktualizace informací na portálu vysokeskoly.cz. 
● V procesu je tvorba nové brožury U3V – živější grafika, větší písmo – optimalizace v               

souladu s cílovou skupinou. 
● Smartemailing – nástroj pro e-mail marketing. Vše již vyřešeno, nyní probíhá řešení            

technikálií mezi dodavatelem a IT oddělením; předpokládaný ruční import kontaktů a           
pilotní e-maily plánovány na příští týden.  

● Zahraniční veletrhy – plánovaná cesta do Gruzie (příští týden) a dubnový veletrh v             
Kyjevě vzhledem k nastalé mimořádné situaci a nízké efektivitě alternativních řešení           
zrušeny. 

● Aktivní řešení jiných kanálů distribuce letáků a brožur pro zahraniční uchazeče a s tím              
spojená optimalizace a přenastavování reklam. 

● Aktivní participace na účinné strategii propagace zahraničních programů (video,         
kooperace s vyučujícími a studenty). 

● Pokračují přípravy aktivit v rámci oslav 30 let FSV UK. 

 
Sdělení členů kolegia děkanky: 
 
doc. PhDr. Ladislav Krištoufek, Ph.D. – proděkan pro studijní záležitosti 

1. RUK v pokynech zmiňuje možnost prodloužení semestru a následného zkouškového          
období. Kolegium děkanky apeluje na aktivní online výuku, aby mohl být semestr            
standardně či pouze s dílčími změnami dokončen, informovat bude RKD. 

2. S RUK komunikujeme ohledně termínů odevzdání závěrečných prací, potažmo posun          
státních zkoušek. V případě delších omezení, která jsou v současnosti pravděpodobná, se            

https://fsv.cuni.cz/fakulta/informace-ke-covid-19
http://vysokeskoly.cz/


nabízí posun termínu odevzdání prací a státních zkoušek, nebo zrušení červnových           
státních zkoušek (jejich realizace jen z naléhavých důvodů pro malý počet studentek a             
studentů) a posílení zářijových termínů – bude projednáno na zasedání RKD. 

3. Nová Pravidla pro organizaci studia na FSV UK nebyla diskutována na LK AS UK,              
jelikož byla 10. 3. zrušena. Na náhradní termín se čeká. 

4. Návrh rozpočtu Stipendijního fondu pro rok 2020 zaslán předsedům studijní a           
ekonomické komise. 

5. Bylo dokončeno hodnocení kurzů, návratnost těsně pod 30 %, tedy podobná jako minulý             
rok. Vyučující mohli okomentovat komentáře studentů. Předávání Zlatých kurzů se          
vzhledem k situaci odkládá. 

 
doc. Ing. Tomáš Cahlík, CSc. – proděkan pro doktorské studium a další formy 
vzdělávání 
1. Na RKD bude předloženo OD k CDS, s JUDr. Pavlovou bude projednáno nastavení             

přechodného období v textu kvůli studentům, kteří již do CDS nastoupili za původních             
podmínek podle aktuálního opatření.  

2. Program pro studenty doktorského studia – výzva JRC CDP (Joint Research Centre -             
Collaborative Doctoral Partnership). Požádal předsedy oborových rad, aby ověřili, zda se           
doktorský výzkum u některých jejich doktorandů kryje s některou ze 13 tematických            
oblastí výzvy. Pokud ano, aby zvážili možnost zapojení fakulty v této oblasti a do konce               
března zasílali informace, v které tématické oblasti by chtěli případně zapojit svůj            
doktorský program. Deadline pro podání přihlášek na JRC je 3. 5. 2020. 
Proděkan Kučera upozornil na podobnou připravovanou výzvu Igráček, děkanka         
požádala, aby proděkan Kučera a proděkan Cahlík společně porovnali obě možnosti a            
zajistili, že bude případně možné dostatečným množstvím doktorandů obsadit obě          
varianty.  

 
PhDr. Petr Bednařík, Ph.D. – proděkan pro koncepci a kvalitu studia 
1. Dokončili jsme dle požadavků rektorátu úpravu akreditačních spisů studijních programů          

Mezinárodní vztahy, Bezpečnostní studia, Ekonomie a finance (bc. i navazující mgr.),           
Sociologie. Předáme nyní na rektorát.  

2. Dostali jsme z rektorátu po kontrole požadavky na úpravu akreditačních spisů studijních            
programů Mediální studia, Veřejná a sociální politika, Public a Social Policy. Budeme je             
dle požadavků rektorátu upravovat, stejně tak jako akreditace Žurnalistika, Sociology in           
Contemporary Societies a Corporate Strategy and Finance.   

 
Mgr. Jiří Remr, Ph.D. – člen kolegia děkanky pro e-learning a nové vzdělávací 
platformy 

1. Z RUK přicházejí informace o nových platformách k distančnímu studiu, nabídl spolu s             
Magdalenou Mouralovou podporu s přípravou těchto forem výuky pro kolegy z FSV UK,             
děkanka o tom informovala již minulý týden zaměstnance hromadným mailem.  

 



PhDr. Zuzana Kasáková, Ph.D. – proděkanka pro zahraniční styky 
1. Představila tabulku ke sbírání dat na fakultě v oblasti mobilit, vědeckých informací a             

dalších záležitostí, za OZS a OV probíhá poslední úprava. Bude nutné pověřit            
zodpovědnou osobu na institutech k vyplňování tabulky (za OZS a OV, která bude             
odpovědná za sběr informací z institutů). 

2. Informovala o setkání s panem prorektorem pro zahraniční vztahy a mobilitu, vedoucím            
a dalšími pracovníky ZO RUK a zástupci FSV UK, FF UK a PřF UK, které proběhlo v                 
pátek 6. března 2020. 

3. Probíhá aktivní komunikace mezi ZO RUK a OZS ohledně informování studentů v            
rámci programu Erasmus o přijatých opatření ohledně koronaviru. Komunikace i se           
studenty vyjíždějícími v rámci meziuniverzitních, mezifakultních a dalších dohod. 

4. Nutno vydat oficiální vyjádření k možnosti dokončit kurzy započaté na FSV UK i             
mimo území ČR. Platí zejména pro zahraniční studenty – bude projednáno na RKD. 

5. Informace o počtu nominovaných studentů na studijní pobyty na příští akademický rok            
v rámci programu Erasmus+. 

6. Byla vyhlášena mimořádná výzva Fondu pro podporu strategických partnerství 2020          
pro aktivity s partnery uskupení CENTRAL. Termín podání žádostí na fakultě byl            
stanoven na 24. duben 2020. 

7. V pátek 20. března 2020 proběhne fakultní kolo Fondu mobility, proběhne on-line. 
8. V úterý 10. března 2020 proběhla informační schůzka pro THP pracovníky ohledně            

výjezdů v rámci programu Erasmus+. Zúčastnilo se 14 zájemců nejen z pracovišť            
děkanátu, ale i institutů. S ohledem na situaci doporučeno pozdější plánování cesty.  

9. Zahraniční veletrhy s ohledem na mimořádnou situaci zrušeny či přesunuty.  
10. Vyhlášeno výběrové řízení na 0,5 úvazku na pozici OZS. První pohovory by měly             

proběhnout tento týden. 
 
PhDr. Malvína Krausz Hladká, Ph.D. – členka kolegia děkanky pro mezinárodní a 
cizojazyčné studijní programy 
1. Intenzivně komunikujeme se studenty CJSP. 
2. V týdnu od 16. 3. 2020 proběhne rychlá aktualizace pobytu studentů a jejich plánu s               

vycestováním. 
3. Komunikujeme s MV ČR ohledně víz. 
4. Příprava strategie se zpožděním PŘ (problematika víz atp.). Děkanka kontaktuje ke           

studijní agendě (českojazyčné programy i CJSP) paní prorektorku Králíčkovou a poprosí           
univerzitu o rychlé vyjádření. 

 
JUDr. PhDr. Tomáš Karásek, Ph.D. – proděkan pro rozvoj 
1. OP VVV, výzva 015: Schváleny změny indikátorů vyplývající z nového pojetí akreditací.            

6. 3. proběhla koordinační schůzka k elektronické učebnici češtiny pro cizince, která je             
jedním z výstupů projektu. 

2. OP VVV – výzva 016 (Jinonice): Dne 2. 3. proběhlo jednání s vedoucí CVI ohledně               
strategie nákupu databází, který je možné uskutečnit od roku 2021 (k 31. 12. 2020 končí               



udržitelnost předchozího projektu OP VaVpI). Pokračuje komunikace se sousedy ohledně          
dočasného zamezení vjezdu do garáží. 

3. Prostory ve Voršilské ulici: Dne 4. 3. proběhla schůzka se zástupkyněmi FF UK a ÚJOP               
ohledně využívání sdíleného sálu (“kaple”). Odsouhlaseno, že správu bude zajišťovat          
FSV UK, konkrétně dr. Klejnová (již dříve odsouhlasil ředitel CESES). V řešení je             
zprovoznění propisování rezervací v SIS. 

4. Informace k Pekařské 10 a 16 – komunikace s instituty FSV UK ohledně rozdělení,              
informovat bude na RKD (v rámci přidělení prostor došlo u každého z institutů o posílení               
prostoru na osobu oproti současnému stavu v Jinonicích).  
 

Ing. Jan Kindermann – člen kolegia děkanky pro projekt Modernizace a rozšíření            
prostorového zázemí výuky v Areálu UK Jinonice  
1. Rekonstrukce a dostavba Areálu UK Jinonice – pokračování prací na přeložkách           

vodovodu, plynovodu, slaboproudů, novém dopravním napojení, kanalizační přípojce.  
2. Došlo k přesazení významných stromů prof. Petruska, doc. Pince a dr. Ryndy z prostoru              

budoucí přístavby a nového dopravního napojení. 
3. Nadále jsou problémy s TDS – Inženýringem dopravních staveb, a.s., neplní své            

povinnosti. Další kroky připravuje JUDr. Sirovátko. 
4. Projekt interiérů – probíhají připomínky s termínem do 15. 4. 2020. 
 
Ing. Ondřej Blažek – tajemník fakulty 
1. Obdrželi jsme ke kontrole první pracovní verzi rozpočtu 2020 (která však ještě neprošla             

schvalovacím procesem na RUK). V těchto podkladech příspěvek na vzdělávací činnost           
vzrostl meziročně o 5,3 % a dotace na podporu vědy o 7,8 %, což je pozitivní. Uvidíme,                 
zda finální čísla budou také taková. 

2. Řešíme nastavení zajištění provozu děkanátu v době karantény (omezení z hlediska           
organizačního, IT, atd.). 

3. Pekařská 16 - tuto středu máme slíbené dostat vyjádření pronajímatele k návrhům změn             
ve smlouvě iniciovaných Právním odborem RUK. 

  
RŮZNÉ: 
1. Provoz budov (dotazy a informace) v přijatých mimořádných opatření.  
 
Zapsala: Klára Novosadová 
Vidi: Alice N. Tejkalová 
 
 
 
 
 
 


