Zápis č. 2
z jednání kolegia děkanky prostřednictvím platformy Google Meet
ze dne 11. 1. 2021

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
Omluveni:
Sdělení děkanky:
1. Požádala předsedu AS FSV UK o změnu termínu květnového zasedání AS FSV UK,
důvodem je pozdější termín projednání návrhu rozpočtu RKR (19. 4. 2021) než v
minulém roce – podklady by měly být AS FSV UK odeslány 27. 4. 2021, aby mohly
být 11. 5. 2021 projednány. Předseda senátu ještě dnes věc zadministruje s tajemnicí
AS FSV UK.
2. Informovala o uskutečnění pravidelného každoročního hodnotícího setkání s panem
rektorem, na kterém pan rektor potvrdil, že univerzita počítá s tím, že i po rekonstrukci
jinonického areálu bude fakulta sídlit i v Hollaru a Opletalově ulici, perspektivně
opustí Voršilskou, až se jí podaří opravit budovu současného hotelu v Jinonicích
(budovu by FSV UK měla dostat do správy), ale i nadále bude využívat RTL v
Karolinu. Dále se bavili o zařazení fakultních vědců do oborových oblastí nového
programu Cooperatio.
3. Termíny zasedání KD a RKD jsou k dispozici na webových stránkách:
https://fsv.cuni.cz/fakulta/uredni-deska/zapisy-ze-schuzi-organu-fakulty/vedeni-fsvuk.
Děkanka přidala do plánu jeden termín zasedání RKD navíc oproti loňsku.

NÁVRH KARIÉRNÍHO ŘÁDU:
Kolegium děkanky projednalo návrh znění první verze kariérního řádu.
Další připomínky budou vypořádány do 28. 1. 2021 a projednány na zasedání KD 1. 2. 2021,
návrh bude po té předložen RKD a AS FSV UK k další diskuzi, v plánu je i kulatý stůl se širší
akademickou obcí.
Teze kariérního postupu pro THP předloží tajemník do 11. 2. 2021, KD projedná na zasedání
15. 2. 2021.
Sdělení členů kolegia děkanky:
prof. PhDr. Jaroslav Kučera, CSc. – proděkan pro vědu a výzkum, statutární zástupce
děkanky
1. Jednání s AS FSV UK.
2. Kontrola projektu TAČR.

Ing. Jan Kindermann – člen kolegia děkanky pro projekt Modernizace a rozšíření
prostorového zázemí výuky v Areálu UK Jinonice
1. Aktuální informace o stavbě v Jinonicích:
a) stavební práce:
- stávající budovy SO 01 – výměna oken,
- přístavba SO 02 – příprava na betonáž podlahy ve 3. NP,
- schodiště a opěrné terasy SO 13 – založení schodiště a teras,
b) nadále probíhají jednání o návrzích změn,
c) příprava dodatku ke SoD č. 3.
PhDr. Václav Moravec, Ph.D., Ph.D. – předseda AS FSV UK
1. Dotázal se, zda bude návrh dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo s OHL ŽS, a.s. předložen na
únorové zasedání AS FSV UK, děkanka potvrdila předložení na únorové zasedání,
podklady jsou nyní připravovány technicky, následně proběhne kontrola právní JUDr.
Pavlové a měly by být do 19. 1. 2021, aby byly odeslány jako podklad na jednání,
předseda AS FSV UK nabídl maximální zaslání v pozdějším termínu 22. – 25. 1., kdyby
byla třeba další jednání se zhotovitelem před odesláním materiálu, ostatní agenda bude
předložena na březnové AS FSV UK. Děkanka poděkovala předsedovi senátu za
operativní řešení situace.

Zapsala: Klára Novosadová
Vidi: Alice N. Tejkalová

