
Zápis z jednání rozšířeného kolegia děkanky č. 1 

ze dne 16. března 2020 

 

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

Karásek, J. Kindermann, J. Končelík, M. Krausz Hladká, L. Krištoufek, J. Kučera, T. Nigrin, J. 

Remr, L. Rovná,  A. N. Tejkalová, Z. Uherek, A. Veselý, Z. Kasáková, L. Poslušná, A. Shavit 

Omluveni: V. Moravec, I. Prázová, O. Šveda, J. A. Víšek  

 

Sdělení děkanky:  

1. Rozšířené kolegium děkanky jednalo o mimořádných opatřeních v souvislosti se šířením 

koronaviru:   

 Krizová komunikace kolem COVID-19 je na webu a sociálních sítích – sekce Informace 

o COVID-19. 

 Předávání informací v rámci fakulty: děkanka informovala o komunikaci s rektorátem 

a nutnosti čekat na některé informace než přijdou z rektorátu, aby se zamezilo tomu, že 

nějak rozhodne fakulta a jinak vedení univerzity. Prostřednictvím A. Shavit jsme 

požádali RUK, aby sdělení byla zasílána dvojjazyčně. Dále děkanka vyjádřila 

nespokojenost s přenosem informací od MV ČR, které změnilo v pátek večer na svém 

webu informace o možnostech návratu cizinců do jejich zemí, aniž by to jakkoliv 

komunikovalo, byl to velký problém kvůli informování našich studentů, oddělení pro 

CJSP muselo ráno zachraňovat situaci, poděkovala v této souvislosti proděkance 

Kasákové a člence kolegia Krausz Hladké. Děkanka dále požádala členky a členy RKD 

o zpětnou vazbu ke komunikaci od vedení fakulty směrem k institutům, aby bylo 

případně možné nastavit efektivnější předávání informací, aktuálně se snažíme 

informace předat co nejrychleji vedení institutů a center – na základě vyjádření ředitelů 

bylo domluveno, že informace budou přefiltrovány nejprve na úrovni vedení fakulty 

(budou zapojeni věcně příslušní členové KD), aby se nepřekrývaly s již dostupnými 

informacemi, a pak teprve bude rozeslána informace na vědomí ředitelům a vedoucím 

center, stejně tak jako zasíláme informace studentům (dle shody RKD budou informace, 

které rozesíláme studentům, zasílány na vědomí i ředitelům institutů a vedoucím 

center), snaha filtrování informací pro studenty a zaměstnance fakulty.  

 Provoz budov: provozní pozice jsou obsazeny lidmi vyššího věku, snažíme se nastavit, 

abychom je zdravotně neohrozili a co nejvíce agend dokázali odbavit elektronicky, 

případně některé odložit (smlouvy o praxi), z diskuze členů RKD vyplynulo, že instituty 

čekají na dodání USB tokenů (čekají na pokyn k vyzvednutí na České poště), některým 

informace s požadavkem na pořízení USB tokenů nedorazila.  

Tajemník sdělil, že pošta je zaplněná požadavky a nejsme schopni z pozice fakulty 

urychlit, ale zaměříme se na to, interní podpisy můžeme uznávat ve formě e-mailů a 

skenů s podpisy, elektronický podpis přes USB token potřebujeme hlavně se třetími 

stranami z venku, dále můžeme pracovat prostřednictvím TeamViewer (zde aktuálně 

řešíme počet licencí), SIS, Tajemník apod.  

Dále bude omezena otevírací doba budov a chod podatelny – bude upřesněno e-mailem.  

Informace k rozpočtu podá na vyzvání jednotlivých ředitelů institutů FSV UK. 

Evidence docházky, otevírací doba pokladny budou řešeny v rámci centrálního provozu 

a také budou upřesněny e-mailem.  

T. Nigrin doplnil, aby kolegům na děkanátu byly zakoupeny mikrofony a sluchátka pro 

komunikaci prostřednictvím Google Hangouts (Meet).  

Vedení fakulty doporučuje používat platformu pro komunikaci (vzdálený přístup 

k jednání) Google Meet.  

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


Špatné připojení pro naše studenty na kolejích bude řešeno se zástupci Kolejí a menz 

(požadavek na posílení sítě) a informovanost studenů o aktuálních opatřeních na kolejích 

řeší Krizový tým UK, úhrada nájemného bude řešena, případně poptáme také u zástupců 

Kolejí a menz.  

2. Strategický záměr FSV UK na období 2021 – 2025: děkanka požádala ředitele institutů  a 

vedoucí center FSV UK, aby návrh projednali na poradách v rámci vedení institutů a center 

a do 3 týdnů zaslali připomínky, členové RKD s návrhem souhlasí.   

 

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. Motivujeme vyučující, aby učili on- line, 

aby vyučující přistoupili zodpovědně, případně co nejde přesunout na začátek zkouškového 

období. Cílem vedení fakulty je, aby si pak lidé mohli během léta odpočinout, ne abychom 

učili do poloviny prázdnin a na konci srpna už šli zase do práce. Možnost rozšíření 

zkouškového období v září – z debaty vyplynulo, že členové RKD plně podporují 

bezkontaktní výuku a souhlasí se zachováním harmonogramu, dále na základě požadavku 

některých členů RKD souhlasí s vydáním opatření děkanky k organizaci výuky na FSV UK, 

které bude upravovat, že se výuka zajišťuje výhradně bezkontaktní formou, základem je, 

aby garanti a vyučující plnili sylabus předmětů v původním rozsahu, do 24. 3. 2020 včetně 

budou garanti předmětů informovat ředitele příslušných institutů či jím pověřenou osobu o 

formě a plánu výuky po dobu účinnosti mimořádného opatření. Kontrolu realizace 

bezkontaktní výuky provádí ředitel institutu či jím pověřená osoba. 

Na návrh J. Končelíka bude do hodnocení kurzů za letní semestr doplněna otázka k průběhu 

distanční výuky.   

Proděkan Krištoufek nabídl ředitelům institutů a vedoucím center podporu s přípravou 

platforem pro distanční výuku a upozornil na plnění midterms a jejich případnou modifikaci 

kvůli mimořádné situaci.  

T. Nigrin upozornil na nepřesnou formulaci v SIS, že je výuka zrušena (napsáno 

univerzitními správci SIS), proděkan Krištoufek zajistí nápravu ve znění textu.  

S RUK komunikujeme ohledně termínů odevzdání závěrečných prací, potažmo posunu 

státních zkoušek. V případě delších omezení, která jsou v současnosti pravděpodobná, se 

nabízí posun termínu odevzdání prací a státních zkoušek, nebo zrušení červnových státních 

zkoušek a posílení zářijových termínů (v červnu bude hodně studijních povinností, proto 

nabídka hlavní zkoušky v září) – ředitelé jednali o osvobození poplatku pro studenty a 

pokusí se zvládnout státní zkoušky v červnovém termínu, případně úpravou státnicového 

režimu v září.   

P. Jüptner doplnil, že zatím není jasný dopad vládních nařízení a navrhl počkat týden, jak 

se bude situace vyvíjet dál, hlavní jsou nyní přijímací zkoušky do českých oborů. Děkanka 

sdělila, že se prostřednictvím webových stránek budeme snažit směrem k uchazečům 

komunikovat, na webu bude umístěn nový klip pro uchazeče, na kterém se svým oddělením 

a externím grafikem a animátorem pracovala od loňského podzimu.  

 

 

 



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

1. Návrh úpravy opatření děkanky k CDS – členové RKD zašlou zpětnou vazbu e-mailem, 

proděkan Cahlík doplní po konzultaci s dr. Pavlovou nastavení přechodného období kvůli 

studentům, kteří již do CDS nastoupili za původních podmínek podle aktuálního opatření.  

 

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

1. Nutno vydat oficiální vyjádření k možnosti dokončit kurzy započaté na FSV UK i mimo 

území ČR. Platí zejména pro zahraniční studenty (někteří již odcestovali a budou předměty 

plnit dálkově), apeluje, aby bylo na institutech FSV UK zajištěno, abychom dopis mohli 

poslat na zahraniční univerzity – členové RKD souhlasí se zasláním dopisu a garantují 

dokončení výuky. 

2. Připravena tabulku ke sbírání dat na fakultě v oblasti mobilit, vědeckých informací a dalších 

záležitostí. Nutné pověřit zodpovědnou osobu k vyplňování tabulky (OZS a OV), probíhá 

poslední úprava za OZS a OV. Proděkanka Kasáková rozešle e-mailem s podrobnou 

informací.  

 

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

1. Informace o postupu realizace dostavby a rekonstrukce Areálu Jinonice zašle ředitelům 

institutů FSV UK e-mailem. 

2. K vypořádání připomínek k interiérům také osloví ředitele.  

 

 

 

 

Zapsala: Klára Novosadová 

Vidi: Alice N. Tejkalová 


