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Zápis č. 12  
z jednání kolegia děkana ze dne 10. 4. 2017  

 
Přítomni: D. Emler, T. Gec, T. Karásek, Z. Kasáková, J. Končelík, J. Krejčí, F. Láb, N. Švarcová 
Omluveni: P. Bednařík, P. Soukup 
 
Sdělení děkana: 
1) Plán porad, které budou předcházet schválení rozpočtu:  

1. předpokládaný termín projednání návrhu na kolegiu děkana - středa 19. 4. 2017 od 11.00 
hodin; v případě schválení předpokládáme zaslaní podkladů pro RKD po zapracování 
připomínek téhož dne 19. 4. 2017 večer, 

2. předpokládaný termín projednání návrhu na rozšířeném kolegiu děkana - pondělí 24. 4. 
2017 od 10.30 hod. 

Cílem takto napjatého harmonogramu je předložit návrh rozpočtu ještě na květnové zasedání AS 
FSV UK dne 2. 5. 2017. 
Druhým hlavním tématem jednání RKD vyjma rozpočtu pro rok  2017 bude ještě téma dostavby a 
rekonstrukce jinonického areálu (OP VVV). 
2) Ředitelům institutů FSV UK zaslal informace z RUK k mezinárodnímu hodnocení a itinerář prvé 

návštěvy hodnotitelů na FSV UK. 
3) Informoval o průběhu výběrového řízení na pracovní pozici ředitele ISS FSV UK.  
4) AS FSV UK bude informovat o nové formulaci “Střediska” ve Statutu FSV UK.  

 
5) doc. Mgr. Jaromír Krejčí, Ph.D. – proděkan pro vědu a výzkum  
5a) Bylo vyhlášeno 2. kolo soutěže Univerzity Karlovy Primus. Cílem této nové soutěže je přilákat a 

podpořit mladé vědecké pracovníky se zahraničními zkušenostmi při zakládání nových 
vědeckých skupin. Jedním z dlouhodobých cílů soutěže je zvýšit úspěšnost univerzity při 
získávání mezinárodních grantů (po ukončení projektu se předpokládá podání žádosti o ERC 
grant či o jiný významný zahraniční projekt). Zájemci o podání projektů za jednotlivé instituty 
by se nejpozději do 24. dubna měli nahlásit Mgr. Horníčkové, aby se s nimi mohla dohodnout na 
dalším postupu při přípravě projektu. Termín pro podání projektů na RUK je 10. května. 
Opatření rektora k soutěži: http://www.cuni.cz/UK-8121.html.  

5b) Doba řešení projektu je 3 roky, s možným prodloužením o další 2 roky při vynikajícím 
hodnocení. Výše podpory je až 3 mil. korun na jeden rok. Polovinu této částky (až 1,5 mil.) hradí 
RUK. 

5c) Do 24. dubna 2017 je nutné RUK podat návrhy na kandidáty na členství v předsednictvu TAČR.   
5d) Nominováno 11 monografií do vnitrouniverzitní soutěže monografií. Výběr publikací provedla 

Ediční komise FSV UK. Nominace 1x IES, 2x IKSŽ, 4x IMS, 4x IPS. 
5e) Spolufinancování fakulty projektu Primus bylo nastaveno: 100% financování je rozděleno 50% 

UK, 25% FSV UK a 25% instituty FSV UK. 
5f) Za FSV UK bylo podáno celkem 36 projektů z toho 4 spoluřešitelské projekty GAČR s počátkem 

řešení 1. 1. 2018. Poděkování Mgr. Horníčkové za přípravu projektů GA ČR.  
 
Počet návrhů projektů GAČR a porovnání s loňským rokem - celkem podáno 36 projektů z toho 4 
spoluřešitelské, v loňském roce podáno 29 projektů z toho 2 spoluřešitelské.   
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 2018 2017 
Institut Standardní  Juniorský 

(podmínku je 
půlroční stáž 
v zahraničí po 
získání Ph.D.) 

Standardní  Juniorský 
(podmínku je 
půlroční stáž 
v zahraničí po 
získání Ph.D.) 

IES 3+ 3 
spoluřešitelské 

0 2 1 

IKSŽ 6 0 6 + 1 NM 0 
IMS 5+1 

spoluřešitelský 
1 8 1 

IPS 8  0 5  0 
ISS 6 1 4 +1 MUNI 0 
CESES 1 1 0 0 
CELKEM 29+4 3 25 + 2 2 

 
 
6) doc. MgA. Filip Láb, Ph.D. - proděkan pro vnější vztahy 
6a) V úterý 1. 4. 2017 byla zahájena hromadná sbírka na realizaci fakultních insignií - žezla. Na 

portálu Hithit.com/insignie bylo k dnešnímu dni vybráno 258 000,- Kč, poděkoval všem 
podporovatelům, dnes bude přidán medailonek - rozhovor s prorektorem prof. Roytem, cílem je 
propojení fakulty. 

6b) FSV UK se v pondělí 3. 4. 2017 jménem děkana Končelíka připojila k otevřenému dopisu Viktoru 
Orbánovi na podporu Středoevropské univerzity. 

6c) Konala se první schůzka k webům institutů FSV UK, k webu IKSŽ FSV UK s UX designerkou a 
ředitelkou a tajemnicí institutu (další instituty a součásti budou následovat). 

6d) Proběhla schůzka se zástupci AS FSV UK s komisí pro rozvoj a studentských spolků - probrány 
otázky z oblasti vnějších vztahů fakulty. Byla domluvena spolupráce mezi OVV FSV UK a AS FSV 
UK - komise pro rozvoj zahrne do své agendy vnější vztahy a nahradí tak neexistující senátní 
komisi pro vnější vztahy. Byla domluvena budoucí forma komunikace a spolupráce se zástupci 
studentských spolků. 

6e) Proběhla první schůzka s realizátorem fakultního webu, firmou Story TLRS; byl stanoven 
harmonogram prací, kontaktní osoby a upřesněny detaily nutné pro zahájení prací na projektu. 
Krátké shrnutí k přípravám webu bylo zasláno na instituty pro informaci. 

6f) Od 1. 4. do 30. 4. 2017 máme propagační video-slide k cizojazyčným programům v síti kin Aero 
Films (Bio Oko, Světozor, Aero). 

6g) Galavečer FSV tento semestr organizátoři zrušili, nepodařilo najít vhodný prostor, organizační 
tým se ještě v dubnu bude scházet a řešit pokračování Galavečera; zatím převládá varianta, že 
by GV mohl být v prosinci 2017. 

6h) Zástupci PR a OZS se účastnili vzdělávacího veletrhu v Kyjevě, akce se konala ve spolupráci s 
Českými centry a Domem zahraničních služeb. 

6i) Dne 17. 5. 2017 se koná Rektorský sportovní den, registrace na jednotlivé sporty byly spuštěny 
(rektorskyden.cuni.cz), platí i pro cyklojízdu FSV, informace jsou zveřejněny na webu, už je 
možné se registrovat. 
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7) JUDr. PhDr. Tomáš Karásek, Ph.D. – proděkan pro rozvoj 
7a) Schválena investice 2,82 mil Kč na serverové a síťové vybavení CIVT z univerzitního 

programu obnovy ICT majetku. 
7b) Uzavřena série schůzek k jinonickému projektu OP VVV (IMS 28.3., KJP a IPS 5.4.), podklady 

budou panem Vejvodou zpracovány do 10. 4. 2017. Dílčí specifické požadavky budou 
zahrnuty do projektu - informace na zasedání RKD.  

7c) Dne 10. 4. 2017 se koná kontrolní den projektu OP VVV do výzvy 016 za přítomnosti 
architektů a zástupce studentů. 

7d) Informace o schvalování projektu OP VVV ve výzvě 016: V týdnu od 10. 4. 2017 by měly být 
MŠMT zveřejněny výsledky věcného hodnocení projektové žádosti, vedení fakulty usiluje o 
vyřešení odkupu pozemků od hl. m. Prahy (podle aktuální informace předala primátorka 
věc k vyřízení pověřenému radnímu a předsedovi majetkové komise hl. m. Prahy, ing. 
Procházkovi). 

7e) Informace o stavu přípravy distribuce volných licencí MS Office EES: Až na konci března 
2017 realizovalo ÚVT iniciační objednávku, v týdnu od 3. 4. 2017 připravilo CIVT 
internetovou aplikaci pro distribuci licencí, čeká se na napojení aplikace firmou Computer 
Help, která je dodavatelem licence. 

7f) Návrh na uspořádání hyde parku k problematice rekonstrukce a dobudování jinonického 
areálu - kolegium stanovilo předběžný  termín na čtvrtek 4. 5. 15.30 v Jinonicích.  

7g) Návrh zahrnout do rozpočtu 2017 částku na spolufinancování opravy vnějšího pláště.  
7h) Schůzka se studenty Petrou Dvořákovou a studeny IKSŽ ohledně stěhování FSV UK do 

Jinonic. 
7i) Žádost ředitele Jüptnera - příprava definice pro zákaz proplácení alkoholických nápojů, Mgr. 

Gec sdělil, že se problematice bude věnovat po dokončení přípravy rozpočtu.  
 

8) Mgr. Tomáš Gec – pověřený tajemník fakulty 
8a) V pátek proběhla na vyžádání tajemníků institutů FSV UK informační schůzka s JUDr. Pavlovou 

k fakultním předpisům.   
8b) Informoval o nastavení odvodu režie za užívání RTL. 
8c) Dne 24. 4. 2017 proběhne v místnosti H115 prezentace modulu EIS/JASU od firmy MUZO pro 

tajemníky institutů FSV UK. 
8d) Z RUK byla zaslána tabulka k parametrům plánovaných stavebních investičních akcí (ISPROFIN, 

VVV). 
8e) Na AS FSV UK bude jednáno o vyjádření RUK k financování doktorandských stipendií na 

fakultách UK. Dále bude jednáno o návrhu změny Statutu FSV UK - začlenění CIVT pod děkanát, 
na základě rozhodnutí AS FSV UK bude vypsáno výběrové řízení na pracovní pozici vedoucí 
CIVT, stávající vedoucí bude zastoupen panem Mayem.  

8f) K administraci “měkkých” EU projektů a metodickou podporu byla přijata paní Karramová.  
 

9) PhDr. David Emler, Ph.D. - předseda Akademického senátu AS FSV UK  
9a) Před zasedáním AS FSV UK je plánována schůzka Legislativní komise AS FSV UK.  

 
10) PhDr. Zuzana Kasáková, Ph.D. – proděkanka pro zahraniční styky 
10a) V úterý 11. 4. 2017 proběhne schůzka Česko-čínského centra na RUK. 
 
 



 

  
 Univerzita Karlova, Fakulta sociálních v ěd  /  Smetanovo nábřeží 6, 110 01 Praha 1 

dekan@fsv.cuni.cz, tel: 222 112 236 
www.fsv.cuni.cz 

10b) Probíhají výběrová řízení na obsazení pozice referenta OZS, první část se uskutečnila v pátek 
7. 4. odpoledne, druhá se uskuteční v úterý 11. 4. 2017 dopoledne. 

10c) V týdnu od 17. 4. do  21. 4. 2017 účast na Dnech UK ve Spojeném království. 
 

11) PhDr. Natálie Švarcová, Ph.D. - proděkanka pro ekonomiku 
11a) Připraven rozpis rozpočtu na instituty FSV UK. 

 

Zapsala: Klára Novosadová 
Vidi: Jakub Končelík 

 


