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Zápis č. 9 

z jednání kolegia děkanky prostřednictvím platformy Google Meet 

ze dne 27. 4. 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, J. A. Víšek 

 

Sdělení děkanky: 

1. Sdělení PR: 

 realizace promo aktivit k vyhlášení Zlatých kurzů – zpracování došlých videí a 

fotografií ze strany oceněných – publikováno na webu, FB a IG 22. 4., 

 probíhá komunikace s festivalem Jeden svět ohledně možností online promítání jejich 

filmů jako společné promo aktivity – FSV UK jako sponzor Jednoho světa, aktivita 

propojena s následnou online besedou s odborníkem FSV UK na konkrétní 

problematiku, 

 přechod na službu chytrého e-mailingu SmartEmailing: zajištění kompletních mailing 

listů cílových skupin – absolvování školení používání nástroje SmartEmailing M. 

Čuprovou; sběr a třídění řádově tisíců e-mailových kontaktů studentů, absolventů, 

vyučujících a zaměstnanců (ruční import, automatický import ze strany FSV 

nefunguje) proto, aby se dala služba využívat pro newsletter i věstník; služba pro OZS 

funguje výborně – sběr dat pro další optimalizaci e-mailů pro uchazeče (otázka 

certifikátu), 

 finalizace anglické verze náborového videa – zpracování posledních připomínek ze 

strany FSV UK,  

 zadání reklamního banneru pro účely propagace zahraničních studijních programů na 

3 měsíce zadán grafikovi (na portály Studyportals), 

 aktivována služba Super Premium Listing pro zahraniční programy na stejném 

platformě (Studyportals) – na duben je FSV UK na předních příčkách napříč 

kategoriemi (aktivita má za cíl částečnou kompenzaci výpadku veletrhů), 

 náborové aktivity na sociálních sítích – prezentace infografik s jednotlivými obory – 

publikovány české verze, nyní připraveny k publikaci verze pro cizojazyčné obory, 

nejnovější díl Jsem z FSV v anglickém jazyce by měl vyjít do konce dubna, 

 aktivity v rámci oslav 30. výročí FSV UK – příprava medailonků vybraných 

zaměstnanců FSV UK; finalizace prvního medailonku studentky U3V – rozhovor 

(Web) a krátký text (sociální sítě); v řešení podoba propagačních předmětů (výroční 

piny FSV UK). 

2. S proděkanem pro vědu a výzkum se zúčastnila panelu hodnocení tvůrčí činnosti a 

odpovídala na otázky členů panelu. 
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Sdělení členů kolegia děkanky:  
 

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

děkanky 

1. Informace o průběhu vnitřního hodnocení tvůrčí činnosti na UK. Zprávu s postupem 

odeslal ředitelům institutů FSV UK, do poloviny května proběhne hodnocení za jednotlivé 

obory.  

2. Jmenování osoby „pověřené pro problematiku plagiátorství“; kolegium děkanky schválilo 

návrh vymezení působnosti: zaměstnanec, který je pověřen poskytovat členům akademické 

obce fakulty poradenství a metodické vedení v otázkách správného citování, odkazování a 

vytváření vědeckého poznámkového aparátu a obecně v problematice etiky práce s cizím i 

vlastním duševním vlastnictvím. 

doc. PhDr. Ladislav Krištoufek, Ph.D. – proděkan pro studijní záležitosti 

1. Po rozvolnění vládních opatření pokračujeme ve stejném výukovém režimu jako před 27. 

4. 2020. 

2. Bylo vydáno OD 5/2020 k odevzdávání závěrečných prací v ak. roce 2019/2020. 

3. Změny Harmonogramu ak. roku 2019/2020 připraveny k vydání. 

4. Připravované OD ke zkouškovému období LS 2019/2020 (rozložení termínů, 

povinnost/možnost online): 

a. Povinnost alespoň jeden termín květen+červen, alespoň jeden termín v červenci, 

alespoň jeden termín v září. 

b. Povinnost ohlásit možné změny ve struktuře hodnocení do 10. 5. 2020, tedy týden 

před koncem výuky. 

c. Povinnost umožnit online plnění předmětu pro výměnné studenty, studenty s pobytem 

v jiných zemích, atd. 

Dále bude připraven podle rektorátních doporučení manuál k systému Moodle (shrnutí a 

doporučení k distančnímu zkoušení), který bude vydaný spolu s připravovaným OD ke 

zkouškovému období LS 2019/2020. 

5. SK AS FSV UK diskutuje možnost mimořádného OD ke snížení potřebného počtu kreditů 

pro postup do dalšího úseku studia. RUK toto explicitně nedoporučuje. Existuje možnost 

ISP, zároveň jsme od začátku nastoupili na online výuku, studenti by měli být schopni 

plnit standardně, kontrola probíhá až na konci září. 

6. Na fakultních stránkách a sociálních médiích byly zveřejněny plánované změny Podmínek 

přijímacího řízení, které budou předloženy ke schválení na květnovém AS FSV UK.  

7. Na květnový AS FSV UK předkládáme: 

a. Změny aktuálních Podmínek přijímacího řízení (PPŘ na příští rok budou předloženy 

na červnovém zasedání). 

b. Harmonogram ak. roku 2020/2021. 

c. Zpráva o hodnocení online výuky. 
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doc. Ing. Tomáš Cahlík, CSc. – proděkan pro doktorské studium a další formy 

vzdělávání 

1. Doplnění informace k hodnocení doktorských kurzů.  

2. Bude vydáno OD k CDS. 

3. Zajištění IT podpory pro doktorské obhajoby na základě doporučení z RUK. 

 

PhDr. Petr Bednařík, Ph.D. – proděkan pro koncepci a kvalitu studia 

1. Podle pokynů z odboru kvality vzdělávací činnosti a akreditací byly udělány ještě další 

úpravy akreditačního spisu studijního programu Mediální studia. Jde o složitější úpravy, 

protože distanční forma tohoto SP byla schválena už v roce 2018, kdy se ještě všechny 

spisy odevzdávaly jako wordovské soubory. Teď je odevzdán akreditační spis pro 

prezenční formu, který je vyplněn v aplikaci v SISu, ovšem pro účely schvalování je nutné 

informace z obou spisů propojit.       

2. U návrhu SP Corporate Strategy and Finance bude nyní 28. dubna 2020 akreditaci 

projednávat francouzská strana.            

 

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

platformy 
1. RUK očekává zvýšenou poptávku po systému Moodle – testy bude nutné naplánovat 

dopředu, informace bude zohledněna v připravovaném manuálu.  

 

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

1. Zpracování podkladů do výroční zprávy 2019. Poděkování za spolupráci pracovníkům 

OZS.  

2. Informace o Google Meet se zahraničními studenty (s MKH). 

3. Informace z jednání o 4EU+ na RUK a v rámci Flagshipu 2.  

4. Komunikace s RUK ohledně financování pobytů výzkumníků v rámci Fondu mobility, 

kteří zůstali v zahraničí a byli nuceni z důvodu Covid-19 pobyt prodloužit.  

 

PhDr. Malvína Krausz Hladká, Ph.D. – členka kolegia děkanky pro mezinárodní a 

cizojazyčné studijní programy 

1. Informace k procesu PŘ – statistiky, 2. kolo, vízové řešení. 

2. Deadline k Development Scholarship je 30. 4. 2020. 

3. FAQ ke Google Meet se zahraničními studenty zveřejněné na webu FSV UK. 

4. Smlouva s přepravcem DHL (vyjednány výhodnější ceny). 

 

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

1. Zpracování podkladu do výroční zprávy 2019, odevzdáno v termínu. Poděkování za 

podklady J. Kindermannovi, D. Mayovi a I. Prázové. 
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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 a kanalizační přípojce. 

Projektové práce na 3. části dokumentace pro provedení stavby (do 30. 4. 2020). 

2. Uzavření vjezdu do garáží bude posunuto o měsíc – od 1. 6. do 31. 8. 2020. 

 

Ing. Ondřej Blažek – tajemník fakulty 

1. Ve čtvrtek, 30. 4. 2020 je v návaznosti na uzavření bankovní záruky v úterý 28. 4. 2020 

naplánováno převzetí objektu Pekařská 16.  

2. Návrh rozpočtu pro rok 2020 zaslán k projednání EK AS FSV UK.   

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

1. Předsedkyně sociální komise AS FSV UK Veronika Macková předala dne 26. dubna 2020 

předsedovi senátu aktualizovanou zprávu o sociální situaci studentek a studentů FSV UK 

v průběhu koronavirové krize. Dotazník k předmětnému dni vyplnilo 74 studentů a 

studentek. Těm následně poslala předsedkyně Sociální komise AS FSV UK e-mail se 

žádostí o vyjádření souhlasu s poskytnutím jejich osobních údajů třetí osobě (někteří 

studenti zatím na tuto výzvu nereagovali). Dvanáct problémů se podařilo vyřešit Sociální 

komisi AS FSV UK (šlo především o informace ohledně kolejí, refundací letenek, 

programu „Pětadvacítka“, zapůjčení notebooků potřebných k on-line přednáškám atd.). 

Mezi zahraničními studenty bylo nejdiskutovanějším tématem snížení školného. O práci 

na jednotlivých institutech projevilo zatím zájem 38 studentů z českých i zahraničních 

programů. Dne 22. dubna 2020 odeslala předsedkyně Sociální komise AS FSV UK e-mail 

s rozšířeným seznamem studentů ředitelům institutů FSV UK (první e-mail šel na ředitele 

institutů 19. dubna), kteří byli požádáni, aby zajistili těmto studentům brigádu na svém 

institutu. Sociální komise AS FSV UK také poprosila ředitele institutů FSV UK o zpětnou 

reakci, jak bude o studenty postaráno.  

2. Předseda AS FSV UK tlumočil prosbu části studentů a studentek, aby se při státních 

závěrečných zkouškách počítalo kvůli omezení počtu účastníků těchto zkoušek s online 

účastí vedoucích a oponentů vysokoškolských závěrečných prací. 

3. Dne 29. dubna 2020 od 15:00 hodin zasedají Studijní komise AS FSV UK a Legislativní 

komise AS FSV UK, dne 30. dubna 2020 od 14:30 hodin Ekonomická komise AS FSV 

UK.  

4. V úterý 5. května 2020 od 15:00 hodin se uskuteční prostřednictvím online platformy 

pravidelné zasedání AS FSV UK, na jehož programu je zatím devět bodů (např. změna 

podmínek přijímacího řízení pro studium v akademickém roce 2020/2021, harmonogram 

akademického roku 2020/2021, návrh rozpočtu FSV UK 2020 apod.).  

  

RŮZNÉ: 
1. Vyhlášena Cena J. Hlávky – nominace za FSV UK do 4. 5. 2020 (JK). 
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Zapsala: Klára Novosadová 

Vidi: Alice N. Tejkalová 
 


