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Zápis z jednání rozšířeného kolegia děkanky č. 2 

prostřednictvím platformy Google Meet 

ze dne 20. dubna 2020 
 

  

Přítomni: P. Bednařík, O. Blažek, T. Cahlík, M. Gregor, E. M. Hejzlarová, P. Jüptner, 

T. Karásek, Z. Kasáková, J. Kindermann, J. Končelík, M. Krausz Hladká, L. Krištoufek, 

J. Kučera, V. Moravec, T. Nigrin, A. N. Tejkalová, L. Poslušná, I. Prázová, J. Remr,  O. 

Šveda, Z. Uherek, A. Veselý, J. A. Víšek 

Omluveny: L. Rovná, A. Shavit 

 

 

Sdělení děkanky: 
1. Poděkovala všem za úspěšné zvládání současné situaci.  

2. Informovala o hlavních sdělení z jednání RKR:  

 UK připravuje metodiku a nástroje pro distanční vzdělávání (distanční zkoušení, 

apod.),  

 informace k užívání platforem pro distanční studium - některé z platforem jsou 

rizikové (např. Zoom), která je riziková.  

3. Vízová povinnost pro studenty a uchazeče řeší UK.  

4. Informovala o výsledcích hodnocení online výuky, výsledky jsou zejména pozitivní, 

negativní jednocení se týká jen jednotlivých případů, které budou řešit ředitelé na 

institutech FSV UK.  

5. Návrh rozpočtu pro rok 2020 je pozitivní, fakulta roste, fakultě bude vyplacena první část 

rozpočtovaných finančních prostředků, zbylá část bude zaslaná na podzim, na základě 

dopadů přijatých opatřeních v souvislosti s koronovirovou situací. Na základě doporučení 

RUK musí fakulty provést taková úsporná opatření, aby byla zajištěna vyrovnaná bilance 

hospodaření při současném zajištění řádného chodu fakulty (zvažovat přijímání nových 

pracovníků, odměny, rekonstrukce), taktéž platí pro navyšování mzdových prostředků, 

postup odměňování projedná s jednotlivými řediteli institutů FSV UK. RUK například 

nebude vyplácet v červnu žádné pololetní odměny, neboť není jasné, zda druhá část 

univerzitního rozpočtu na podzim přijde nekrácená. Na FSV UK budou první pololetní 

odměny zachovány, neboť v současné době velká část lidí na fakultě pracuje ve ztížených 

podmínkách na maximum, ale s výplatou nejdříve v červenci (některé instituty děkance 

avizovaly, že tyto odměny chtějí vyplatit až na podzim) a v nižší částce, která bude 

rozpočtově zvládnutelná s ohledem na nejistotu stran druhé části financí, která má přijít z 

MŠMT univerzitě na podzim. V případě příznivé rozpočtové situace budou pak vyšší 

odměny za druhé pololetí. 
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Sdělení členů kolegia děkanky: 

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

1. Bude vydáno přechodné OD k možnému odevzdání závěrečných prací pouze v 

elektronické formě – členové RKD souhlasí s vydáním OD, ředitel IMS upozornil na 

možnou větší administrativní zátěž, pokud by si někteří vyučující chtěli práce tisknout. 

Děkanka reagovala, že cílem je primárně zjednodušit již tak náročnou situaci studentkám 

a studentům a toto převyšuje jakýkoliv další zájem, a dále konstatovala, že v celku fakulty 

(jakkoliv ona sama je také příznivkyní papírových výtisků ke studování) se jedná o 

menšinový postoj, neboť většina vyučujících čte práce pouze elektronicky. Stanovisko 

podpořili ředitelé dalších institutů. Děkanka tento přístup považuje také za ekologičtější, 

proto ho reflektují i momentálně schvalovaná Pravidla pro organizaci studia. 

2. V tomto týdnu dostaneme pokyny k organizaci distančních zkoušek a státních zkoušek od 

RUK. Dle aktuálních opatření přistoupíme k prezenčním státním zkouškám, nicméně bude 

nutná kombinace s distanční verzí (mezinárodní studenti, počty lidí u státních zkoušek 

apod.). Vyhneme se tím nahrávání distančních státních závěrečných zkoušek nebo 

zveřejňování odkazu. Ředitel Uherek se dotázal na postup, jak zajistit případnou účast 

veřejnosti u státních závěrečných zkoušek, proděkan Krištoufek sdělil, abychom počkali 

na vydání rektorátní metodiky, která by měla všechny aspekty upravovat (streamování 

proděkan Krištoufek nedoporučuje). 

3. Písemné závěrečné zkoušky - čekáme na rozhodnutí MŠMT a MZ, rektorát koná aktivně. 

Vyučující mohou měnit podmínky plnění předmětu (bude upraveno v OD). V online 

písemných testech se budeme muset držet platforem, které doporučí rektorát, zatím je jich 

několik v testování. 

4. Přijímací zkoušky – společnost SCIO v pátek oznámila, že NSZ se posouvají na 13. 6. až 

11. 7. 2020, ale 30. 5. proběhne on-line termín (tento termín nebude zřejmě obsahovat 

matematiku). Nutno zvážit postup a navazující kroky (2. kola), bude nutná úprava 

Podmínek přijímacího řízení musí být schválena AS FSV UK, podmínky (jejich změny) 

musí být oznámeny alespoň 15 dní před termínem konání. V našem případě tedy buď na 

květnovém zasedání. Je nutné tedy rozhodnout, jak bude na institutech FSV UK nastaveno 

(posunutí termínů), máme dvě možnosti: 1) všichni brát termín do 13. 6. a druhá kola 

budou později (což by vycházelo cca na poslední týden v červnu) nebo 2) rozhodnout se 

pouze pro dřívější termín, aby proběhlo přijímací řízení brzo, či kombinace. Bude 

projednáno s řediteli institutů FSV UK.  

Zápisy studentů do prvních ročníků zajistí v této mimořádné situaci studijní oddělení dle 

potřeby. 

Členové RKD  souhlasí s termínem 30. 5. 2020, kromě IKSŽ FSV UK, které dodatečně 

upřesní.  

 

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

děkanky 
1. Výsledky FSV UK ve 3. veřejné soutěži TAČR, program ÉTA (úspěšnost 1 projektu ze 12 

v pozici hlavního řešitele), klesá úspěšnost našich projektů, ředitelům institutů  
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FSV UK  zašle podkladové materiály, aby bylo možné zvrátit stávající situaci.  

2. Informoval, že dnes je interní fakultní termín pro odevzdání projektů GA ČR (avizovano 

podání 30 projektů). 

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

vzdělávání 
1. Ředitelům institutů FSV UK zaslal OD k CDS se zapracovanými připomínkami a se 

změnou výše stipendií.  

2. Informoval, že studentům U3V bude zaslán další omluvný dopis s tím, že kurzy v tomto 

semestru rušíme, a že pokud chtějí, převedeme jim kurzovné na některý z podzimních 

kurzů. Pokud ne, vrátíme jim celé kurzovné. Učitelům bude vyplacena poměrná část 

očekávané odměny. 

  

PhDr. Zuzana Kasáková, Ph.D. – proděkanka pro zahraniční styky 
1. Komunikace s RUK ohledně mobilit (na zimní semestr) a partnerskými univerzitami.  

2. Ve čtvrtek 23. 4. 2020 proběhne Meet se zahraničními studenty. 

 

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

cizojazyčné studijní programy 
1. Výsledky 1. kola přijímacího řízení vyhodnocené komisemi a rozeslané úspěšným 

studentům formou smartemailingu – student potvrzuje souhlas s nástupem jedním klikem. 

Dle interního harmonogramu do 10 dnů byl odeslán druhý e-mail se všemi informacemi k 

dalšímu postupu (víza, platby, ubytování apod). 

Rozeslán informativní e-mail garantům a koordinátorům k podmínkám přijímacího řízení 

pr AR 2020/2021, PR aktivitám, rozšíření možnosti ubytování na soukromých kolejích, 

dodatečnému termínu přijímacího řízení, apod. 

Strategie pro příští AR – vyjádření garantů CJSP ohledně e-learningového studia, urgentní 

řešení vízových záležitostí. 

Vzhledem k problémům s vízy, informovala o možnosti pokračování výuky formou  

e-learningu. 

2. Web FSV UK doplněn o ubytování na soukromých kolejích. 

3. Řešení splatnosti faktur/rozdělení faktur stávajících studentů jakožto i přijatých uchazečů. 

Fakulta nemá možnost snížit poplatky za studium, může pouze pan rektor, posouvali jsme 

možnosti termínů plateb.  

4. Děkanka doplnila informaci o dopise předsedy senátu FSV UK a důvodové zprávě 

předsedkyně sociální komise AS FSV UK – vyhodnocení dotazníků připravených sociální 

komisí a rozeslaných děkankou přes SIS studentkám a studentům (zmapování potřebnosti 

pomoci studujícím na FSV UK) – sociální komise s děkankou vymyslela možné řešení, 

které odsouhlasili ředitelé institutů – zapojení studentů se sociálními problémy do 

propagační a další činnosti institutů (bude hrazeno stipendii). Předsedkyně sociální komise 

sama vyřešila řadu e-mailů od studentů, zbytek byl přeposlán k řešení ředitelům institutů se 

žádostí o zpětnou vazbu, jak bylo se studenty a studentkami komunikováno a jaké řešení 

bylo zvoleno. 
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JUDr. PhDr. Tomáš Karásek, Ph.D. – proděkan pro rozvoj 
1. Poděkoval ředitelům za součinnost při přípravě stěhování z jinonického areálu do 

náhradních prostor v Pekařské 10 a 16. Ředitelé institutů byli e-maily z 2.–3. dubna 

informováni o požadavcích na zpracování plánu rozmístění nábytku v náhradních 

prostorách s termínem do 20. dubna. Děkanka požádala, aby byl termín dodržen kvůli 

přípravě veřejné zakázky na stěhování.  

Marek Boňko vznesl dotaz ke stěhování studentských spolků sídlících v Jinonicích. 

Proděkan Karásek doplnil, že v Pekařské 16 bude vyčleněna místnost pro potřeby 

studentů. Vybavení studentské místnosti přestěhuje z Jinonic do Pekařské vybraná 

stěhovací firma, od studentských spolků bude zapotřebí součinnost v podobě zabalení 

drobného vybavení do krabic; v této věci budou kontaktováni vedoucím PTO, panem 

Balíkem.  

2. Poděkoval řešitelům dílčích projektů institucionálního plánu a inovace kurzů za vyjádření 

k možným dopadů koronavirové epidemi: Řešitelé dílčích projektů naplňujících priority 

Dlouhodobého záměru UK (část A) a projektů inovace kurzů (část B) byli požádáni o 

informaci, zda očekávají negativní dopady epidemie na realizaci projektových aktivit. 

Obecná informace je taková, že dopady by měly být omezené na dílčí projekty týkající se 

mobility - případný výpadek činností a omezení výdajů v této oblasti bude kompenzován 

primárně posílením aktivit v oblasti elektronizace. RUK předal informaci MŠMT, že tento 

typ úprav je v letošním roce možný bez nutnosti předchozího schvalování změn. Během 

letních měsíců požádá proděkan ředitele institutů FSV UK a další řešitele dílčích aktivit o 

upřesnění uskutečněných aktivit a čerpání i výhledu na druhou polovinu roku. 

3. Kontaktována ředitelka ZŠ/MŠ Tyršova s dotazem, zda by škola nechtěla využít žluté 

'molo' ze stávajícího jinonického atria – odpověď pozitivní, věc předána k dořešení 

technických otázek vedoucímu PTO.  

4. Ředitel Nigrin poděkoval za získání a přípravu prostor v Pekařské a dotázal se na 

přesměrování telefonních linek, zda budou zachována stávající telefonní čísla: V Pekařské 

16 čekáme na opravu ústředny a v Pekařské 10 by měly být stávající linky zachovány. Pan 

tajemník doplnil, že se tyto záležitosti řeší a situace se vyvíjí každým dnem; pokud by 

nebylo možné zprovoznit telefonní ústřednu v Pekařské 16, bylo by telefonní připojení 

řešeno zakoupením telefonů se SIM kartami. 

 

Ing. Jan Kindermann – člen kolegia děkanky pro projekt Modernizace a rozšíření 

prostorového zázemí výuky v Areálu UK Jinonice  
1. Stavební práce pokračují podle harmonogramu. pokračování prací na přeložkách 

vodovodu, plynovodu, slaboproudů, novém dopravním napojení a kanalizační přípojce. 

Projektové práce na 3. části dokumentace pro provedení stavby.   

2. Ukončení příkazní smlouvy s TDS k 8. 4. 2020 z důvodů neplnění povinností stanovených 

ve smlouvě. Výkonem TDS pověřen paní děkankou dočasně ing. Kindermann a výkonem 

koordinátora  BOZP pověřen dočasně Bc. Axman.  

Děkanka doplnila, že jsme se v uplynulých měsících několikrát ocitli v situaci, kdy fakultě 

hrozilo ze strany GDS zastavení stavby, ale pomocí kolegů na FSV UK, RUK a JUDr.  
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Sirovátka se situaci podařilo zvrátit.  

 

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

platformy 

1. Ve spolupráci s oddělením elektronických informačních zdrojů Ústřední knihovny UK 

máme možnost využít 5000 licencí pro kurzy COURSERA. Kurzy jsou otevřeny všem 

studentům UK; přesný postup, jak na platformu přistupovat, je dostupný zde:  

https://ezdroje.cuni.cz/prehled/zdroj.php?lang=cs&id=910. 

 

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

1. Z 12 akreditací 3. vlny bylo 10 spisů upraveno podle připomínek odboru kvality 

vzdělávací činnosti a akreditací RUK, která je předala k projednání Radě pro vnitřní 

hodnocení. Akreditační spis SP Mediální studia je upravený a ke kontrole na RUK.   

U SP Corporate Strategy and Finance teď je nutné ještě provést menší úpravy, ale předání 

na RVH je závislé na projednání francouzskou stranou, což je za stávající situace 

komplikovaná záležitost. 

2. První zkoušky s novými postupy se budou týkat rigorózní zkoušky, které měly proběhnout 

už minulý měsíc, čekáme na pokyny z RUK (i termíny), po té bude domluveno s 

jednotlivými instituty FSV UK.                   

 

prof. RNDr. Jan Ámos Víšek, CSc. – člen kolegia děkanky pro přípravu strategických a 

koncepčních dokumentů 
1. Prof. Víšek doplnil k U3V, že by se vyučující mohli vzdát nároku na odměnu za výuku v 

kurz, jelikož proběhly pouze dva kurzy a administrace vyúčtování je náročná. Děkanka 

sdělila, že by to bylo od vyučujících hezké, kdo chce, může se odměny vzdát, zbytku bude 

vyplacena část, která mu náleží.    

 

PhDr. Irena Prázová Ph.D. - vedoucí Centra vědeckých informací 
1. FSV UK přebírá od 1. července 2020 knihovnu v Jinonicích do správy, knihovna bude 

otevřena od září ve zkráceném provozu, od října v plném provozu, ředitelům institutů FSV 

UK  pošle podrobnější informaci k provozu provizorních prostor ve studovně U Kříže 1. 

Snaží se zachovat co nejvíce stávající provozní řád, aby se pro studenty a pedagogy 

měnilo co nejméně a bylo to pro ně komfortní. O změnách bude s předstihem informovat.  

2. Informovala o průběhu akvizice, od 1. 4. 2020 již ve správě knihovny FSV UK na 

Hollaru. 

 

Ing. Ondřej Blažek – tajemník fakulty 

1. Představil návrh rozpočtu fakulty pro rok 2020. Rozpis MŠMT – v koeficientu “A” a “K” 

růst o 5,3 %. Při rozdělení příspěvku na vzdělávací činnost na děkanát, celofakultní 

aktivity a instituty jako celek budeme počítat se stejným navýšením o 5,3 %. 

2. Informoval o dalších finančních zdrojích a o negativním výhledu z důvodu aktuální  
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koronavirové situace zejména v případě cizojazyčných studijních programů a také o 

výpadku příjmů u stipendijního fondu. 

3. Informoval o tvorbě fondů FPP a FRIM, v rozpočtu počítáme s čerpáním těchto fondů 

zejména v souvislosti s kofinancováním jinonického projektu a financováním náhradních 

výukových prostor (nájem, stěhovací služby, vybavení). 

4. Ředitel Nigrin požádal o vysvětlení listů 1.4 Parametry MŠMT a 1.4 Pokles za 2 roky. Na 

listu 1.4 Parametry MŠMT zaznamenal institut IMS pokles u referenčních hodnot prvních 

ročníků. Vzhledem k celkovým výsledkům FSV, nejsou tyto parametry aplikovány, 

fakulta jako celek není penalizována a není penalizován ani IMS. Nicméně do budoucna 

je vhodné výraznému poklesu přijatých studentů do prvních ročníků všech typů studia 

zamezit a předcházet tak možnému penalizování. 

5. Ředitel Končelík poděkoval za přípravu rozpočtu a za funkčnost a provázanost tabulek.   

6. RKD schválilo návrh rozpočtu pro rok 2020, bude předložen na zasedání AS FSV UK.  

 

RŮZNÉ 
1. Marek Boňko poděkoval za live stream pro studenty, který byl velice přínosný a 

dotázal se, zda proběhnou seznamovací kurzy, když jsou v tuto chvíli všechna 

ubytovací zařízení UK vyčleněna pouze pro rekreace zaměstnanců a studentské 

aktivity byly zrušeny – děkanka doporučila, aby se zástupci studentských spolků co 

nejrychleji obrátili na ubytovací zařízení UK, případně na RUK.  

 

 

Zapsala: Klára Novosadová 

Vidi: Alice N. Tejkalová 
 


