
Porada ÚDKU KTF dne 20. 10. 2022 ve 12:00 v P2

Přítomni:

prof. PhDr. Vít Vlnas, Ph.D.

doc. PhDr. Martin Zlatohlávek, Ph.D.

PhDr. Markéta Jarošová, Ph.D.

PhDr. Magdaléna Nespěšná Hamsíková, Ph.D.

PhDr. Olga Kotková, Ph.D

PhDr. Milan Pech, Ph.D.

Ing. Mgr. Daniela Lunger Štěrbová, Ph.D.

PhDr. Vladimír Czumalo, CSc.

Tereza Panošková

Helena Kodalíková

Nepřítomni (omluveni):

prof. PhDr. Jaroslav Čechura, DrSc.

prof. PhDr. Ing. Jan Royt, Ph.D.,DSc.

prof. PhDr. Michaela Ottová, Ph.D

doc. PhDr. Viktor Kubík, Ph.D.

PhDr. Petra Oulíková, Ph.D.

PhDr. Marek Pučalík, Ph.D.

PhDr. Ing. Marie Vymazalová, Ph.D.

PhDr. Eva Bendová, Ph.D.

Mgr. Kornélia Kolářová Takácsová, Th.D.

PhDr. Eva Janáčová, Ph.D.

doc. Mgr. Ondřej Jakubec, Ph.D.

ing. Petr Macek, Ph.D.

PhDr. Radek Martinek, Ph.D.

PhDr. Jan Schöttner, Ph.D.

Mgr. Jiří Vajčner, Ph.D.

PhDr. Eliška Zlatohlávková, Ph.D.

PhDr. Veronika Knedlíková Wanková, Ph.D.

Hosté:

prof. PhLic. Vojtěch Novotný, Th.D.

Jana Ferbyová

Ing. Luděk Knorr



Program: 

1. Who is + google kalendář+intranet

2. Sebehodnocení akademických pracovníků

3. Termíny SZZ pro nadcházející ZS AR 2022/2023

4. Termíny promocí

5. Informace ke SZZ

6. Plán hostovských přednášek, sympozií, workshopů atd. v ZS 2022/2023

7. Prezentace a propagace fakulty

8. Plánované konference

9. Provozní informace

Zápis:

Prof. Vít Vlnas všechny přítomné uvítal. Hned v úvodu upozornil, že z důvodu malého počtu

zúčastněných bude propříště schůze katedry ohlášena dříve, tj. zhruba 3 týdny dopředu a dodal, že

omluvou neúčasti na další schůzi bude nadále pouze dopředu ohlášená a podepsaná pracovní cesta

či zdravotní důvody. Účast na poradě katedry je regulérní pracovní povinnost a její frekvence jednou

až dvakrát za semestr nepředstavuje pro nikoho nepřekonatelnou zátěž. Každopádně čas dalších

schůzí bude dán mezi 12. a 13. hod., kdy je jistota, že nikdo nepřednáší.

Prof. Vlnas přivítal rovněž pana děkana, kterému předal slovo. Pan děkan také přivítal přítomné a

sdělil, že má na srdci především pět důležitých následujících bodů:

1. uchazeči (potřeba společnými silami navýšit počet uchazečů. S tím souvisí otázka,

jak je přivést do bakalářského programu a jak studenty podpořit v pokračování studia

na magisterském programu).

2. zdokonalení výuku CŽV, denní studium

3. usilování o publikování v dobrých publikacích

4. posilování sounáležitost na fakultě, katedře
5. sebehodnocení a kariérní plány (prof. Vlnas i pan děkan jsou tu pro všechny, kteří by

měli případné dotazy). Dne 24. 10. ve 14. hod. se také bude konat oficiální schůzka

na téma sebehodnocení.

Poté pan děkan poděkoval za pozornost a s přáním dobré schůze odešel. Prof. Vlnas předal slovo

tajemníkovi Knorrovi a Janě Ferbyové, kteří se vyjádřili k prvnímu bodu schůze.

1. Who is + google kalendář + intranet – tajemník Luděk Knorr:

a. Nutnost používání pracovních emailů (výjimku mají pouze pracovníci z jiných fakult,

ale pouze v rámci UK) Je to jednak otázka bezpečnosti a pak také jaký to vyvolá

dojem navenek, např. u studentů. V tomto bodě apeloval na všechny, aby si

aktualizovali na stránkách SIS kontaktní informace.



b. Intranet (informace, termíny a akce fakulty, formuláře atd.). V případě dotazů
napište na intranet@ktf.cuni.cz.

c. pracovněprávní vztahy na UK. Fakulta není právní subjekt, je tím pouze UK. V případě
jiných pracovněprávních vztahů (pokud by chtěl někdo rozšířit svou výuku na jiné

fakulty), měl by nejdříve kontaktovat vedoucího katedry a pak paní Procházkovou.

DPP či jiné dohody nemůžeme uzavřít se zaměstnancem UK, v tomto případě by se

jednalo pouze o rozšíření spolupráce se zaměstnavatelem UK.

d. who is (docházka, plány dovolené i dovolenky). Dovolená – návod je i v aplikaci who

is.

e. Výdaje v tomto roce musí být vyčerpány, zaplaceny a zúřadovány do 15. 11. 2022.

Po panu tajemníkovi přebírá slovo Jana Ferbyová pro následující body:

f. Změna kontaktních informací. Pokud by zaměstnanci chtěli změnit kontaktní

informace, mohou kontaktovat Janu Ferbyovou

g. Kancelářské potřeby. V případě potřeby kancelářských potřeb se zájemci mohou

obrátit na Janu Ferbyovou.

h. Google kalendář. Na google kalendáři naleznou zaměstnanci nejen celofakultní

kalendář, ale i kalendáře ostatních zaměstnanců.

i. Home office – je potřeba evidovat. V google kalendáři po přihlášení skrze fakultní

email a heslo do CAS lze v hlavičce každého dne nastavit kancelář/domov. V tomto

bodě doplnil Janu Ferbyovou pan tajemník, který dodal, že je do google kalendáře
propsaná i výuka všech vyučujících ze SISu. Až bude definitivně uspořádaný rozvrh,

tak bude SIS a google kalendář opětovně sesynchronizován. Jana Ferbyová doplňuje,

že kalendář je sesynchronizovaný s gmailem, tudíž je jednoduché i domlouvání

schůzek mezi zaměstnanci a pořadatelé mají tak přehled potvrzených účastí.

V prostoru pro dotazy dr. Magdalena Nespěšná Hamsíková informovala pana tajemníka, že v

místnosti P6 je špatná lampa v projektoru a není tudíž příliš vidět na promítaný obsah. Pan tajemník

přijal informaci a vyzval, aby jakékoli technické potíže zaměstnanci bezodkladně hlásili. V učebně P6

se bude dělat kompletní rekonstrukce v létě 2023, ale nyní se podívá po jiném projektoru.

Prof. Vlnas navázal na el. docházku a upozornil, že od tohoto měsíce (říjen) neexistuje jiné vykazování

docházky než elektronické a jiný typ dovolenky než té, která bude vyplněna rovněž přes who is. Prof.

Vlnas dále požádal Terezu Panoškovou o zaslání návodu k vyplnění elektronické docházky formou

přílohy v e-mailu všem zaměstnancům.

2. Sebehodnocení akademických pracovníků

Prof. Vlnas poukázal na to, že je to příležitost k sebebilanci, zvláště u těch, před kterými jsou další

stupně valifikace. Dále upozornil, že z děkanátu přišly každému AP formuláře k vyplnění

sebehodnocení. Jelikož mnozí tento e-mail nezaregistrovali, požádal prof. Vlnas Terezu Panoškovou o

přeposlání tohoto emailu. Příznivou zprávou je pak posunutí termínu na odeslání sebehodnocení do

30. 11. Prof. Vlnas zároveň žádá, aby vyučující poslali tento fomulář do poloviny listopadu, aby měl

čas na hodnocení pracovníků a konzultace s nimi.

3. Termíny SZZ pro nadcházející ZS AR 2022/2023

mailto:intranet@ktf.cuni.cz


Ústní část SZZ a obhajoby závěrečných prací se budou konat dne 18. 1.  a 19. 1. 2023 (počet komisí

bude upřesněn podle počtu studentů). Prof. Vlnas oznámil termíny SZZ a požádal o rezervování

těchto dnů zejména ty, kteří figurují jako předsedové těchto komisí.

4. Termíny promocí

Bakalářské promoce budou dne 3. 11. 2022 od 9:00. Přihlášené jsou PhDr. Eva Bendová, Ph.D. a PhDr.

Eliška Zlatohlávková, Ph.D. Tereza Panošková žádá o potvrzení účasti.

Magisterské promoce budou dne 12. 12. 2022 (čas bude upřesněn). Zatím jsou přihlášeni: PhDr.

Petra Oulíková, Ph.D., PhDr. Olga Kotková, Ph.D., PhDr. Eva Bendová, Ph.D., PhDr. Eliška

Zlatohlávková, Ph.D. a PhDr. Markéta Jarošová, Ph.D.  Až se termín přiblíží, vyzve Tereza Panošková

zmíněné k potvrzení účasti.

5. Informace ke SZZ

Prof. Vlnas poukázal na potřebu včasného vkládání posudků závěrečných prací a také na včasné

uvedení oponentů s tím, že se předpokládá, že je dotyčný s danou věcí obeznámen dopředu.

Co se týče obhajob, studentům se nově vrací oba výtisky prací. Dále prof. Vlnas připomněl, že

protokoly o průběhu všech částí SZZ se vyplňují elektronicky, pouze pokud student má splněny

všechny části, vyplňuje se konečná známka do papírového formuláře.

6. Plán hostovských přednášek, sympozií, workshopů atd. v ZS 2022/2023

Prof. Vlnas žádá všechny, aby Tereze Panošková do začátku listopadu nahlásili případné aktivity v

oblasti hostovských přednášek, sympozií, workshopů atd. pro zimní semestr; zejména pak takové,

kde se vyžaduje součinnost s vedením ústavu či fakulty.

7. Prezentace a propagace fakulty

Jde o celofakultní problém, který je třeba řešit.  Pokud by měl někdo nějaký nápad, zašlete je Tereze

Panoškové. Prozatím bylo vybráno pět středních škol (Gymnázium Jana Keplera, Malostranské

gymnázium, Gymnázium Jana Nerudy, SUPŠ Žižkov a SUPŠ Hollarovo nám.). Největší vizitkou je

však působení vás, vyučujících, ve veřejném prostoru.

8. Plánované konference atp.

a. Do 31. 3. 2023 je třeba nahlásit jména vystupujících studentů pro soutěž Paragone,

která proběhne ve dnech 11. -12.5. 2023 v Olomouci.

Prof. Vlnas v tomto bodě požádal PhDr. Markétu Jarošovou, Ph.D., aby se toho ujala. Dr. Jarošová

žádá ostatní pedagogy, aby upozornili na vhodné adepty. Prof. Vlnas poté doplnil, aby náměty na

studenty posílali dr. Jarošové. Příspěvek může být jak bakalářskou, tak rozpracovanou magisterskou,

ale i vynikající seminární prací.

b. Doktorandská konference na naší fakultě bude dne 9. 11. 2022. V této záležitosti

organizátoři žádají o uvolnění učeben P6, P8, P2 od 9:00 do 18:00. Na tuto

konferenci je povinná účast studentů prezenční formy doktorského studia. Je třeba,

aby školitelé informovali své studenty. Ostatní (včetně studentů pregraduálního

studia) jsou srdečně zváni. Program konference je na webových stránkách.

c. Konference Finis koncertu velmocí: 9.-10. 11. (spolupráce KTF s FF a ÚSTR, koná se na

FF UK).



9. Provozní informace

● Povinný předmět nejde znovu zapsat jako volitelný předmět kvůli kontrole. Musí se zapsat

jako nový kód.

● Pracovní cesta-> žádost najdete na intranetu (viz představení v úvodu) + vlastní podpis->

přinést k Tereze- podepíše prof. Vlnas-> uskuteční se pracovní cesta-> do 10 prac. dnů je

třeba vypracovat zprávu z pracovní cesty a podat u paní Procházkové vyúčtování.

● Posledním, mimořádně důležitým bodem je zřízení kasičky na kávu v kuchyňce ÚDKU.

K donacím se vyzývají všichni konzumenti kávy. Kasička NENÍ alternativní bankomat pro

pracovníky ústavu ve finanční nouzi.

Profesor Vlnas poděkoval všem přítomným a doufá, že se příště sejdeme v početnějším složení.

Zapsala: Tereza Panošková


