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Zápis z jednání kolegia děkana č. 12  

ze dne 1. dubna 2016 
 
 
Přítomni: D. Emler, T. Karásek, Z. Kasáková, J. Končelík, M. Kubát, P. Soukup, N. Švarcová 
Omluveni: L. Doleželová, F. Láb 
 
Sdělení děkana: 
1) Na úvod jednání představila proděkanka Švarcová vedoucí ekonomického oddělení Bc. Hanu 

Pokornou, DiS., a vedoucího osobního oddělení Mgr. Jaroslava Brandejse. 
2) V pondělí 4. 4. 2016 se koná rozšířené kolegium rektora, schůzka kolegia děkana bude zrušena. 
3) V úterý 5. 4. 2016 zasedá AS FSV UK. 
 
Informace proděkanů fakulty: 
4) doc. PhDr. Michal Kubát, Ph.D. – proděkan pro vědu a výzkum a pro doktorské studium 
4a) Informoval o průběhu konference "Predátoři, publikace, peníze na vědu", z konference je pořízen 

audiovizuální záznam, který bude zveřejněn na Youtube, navrhl pokračovat v konání konferencí, 
konference byla úspěšná. 

4b) Informoval o návrhu zavedení hodnocení doktorského studia, o návrhu byli informováni ředitelé 
institutů FSV UK s lhůtou pro vyjádření do 10. 4. 2016. Definici struktury hodnocení a technické 
řešení spuštění připraví proděkan Kubát a ve spolupráci s proděkanem Soukupem. 

4c) Návrh programu Progres byl odeslán na RUK, na konec dubna je k programu svolána na RUK schůze 
proděkanů. 

4d) Do II. pilíře hodnocení nominovány RUK za fakultu 4 výsledky z 28 nominovaných (2x IES, 1x IKSŽ, 
1x IPS). 

4e) Nominovány monografie do soutěže monografií – za FSV UK 6 nominací, výběr provedla Ediční 
komise 

4f) Přehled podaných projektů GAČR s počátkem řešení 1. 1. 2017. Celkem podáno 29 projektů z toho 2 

spoluřešitelské:                             
 2017 2016 
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 2 1 4 0 
IKSŽ 6 + 1 NM 0 7 0 
IMS 8 1 7  
IPS 5  0 4 + 2 spoluř. 

(MUP, ZČU) 
0 

ISS 4 +1 MUNI 0 7 0 
CELKEM 25 + 2 2 29+2 0 

 
4g) Projednána žádost o udělení tvůrčího volna. Diskutován soulad se zákonem, který stanovuje 

možnost udělit tvůrčí volnou jednou za 7 let. Bude ověřeno, kdy žadatel podle poslední žádost. 
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5) PhDr. JUDr. Tomáš Karásek, Ph.D. – proděkan pro rozvoj 
5a) Z MŠMT proběhla kontrola žádosti o platbu 1–6 operačního projektu VaVpI. Kontrola proběhla v 

pořádku, bude zaslána zpráva o výsledku kontroly. 
5b) S projektovým manažerem panem Vejvodou se zúčastnili na MŠMT schůzky k podmínkám pro 

poskytnutí infrastrukturní dotace. 
5c) Dnes proběhlo otevírání obálek veřejné zakázky na výběr projektové firmy pro OP VVV. 
5d) Požádal o metodické upřesnění rozdílu mezi fakturou a účtenkou pro účely vyúčtování pracovních 

cest apod. Bude řešeno s Mgr. Doleželovou. 
 
6) PhDr. David Emler, Ph.D. – předseda Akademického senátu FSV UK 
6a) Informoval o programu jednání AS FSV UK na úterý 5. 4. 2016. 
 
7) PhDr. Ing. Petr Soukup – proděkan pro studijní záležitosti a další formy vzdělávání 
7a) Na RUK se zúčastnil schůzky k projednání žádosti o administraci stipendií v SIS, navrhl zavést 

zkušební provoz u stipendií za podíl na pedagogicko-vědecké činnosti. 
7b) Informoval o počtech podaných přihlášek na FSV UK, došlo k poměrně výraznému poklesu. 
7c) Připomněl přípravu podkladů pro výroční zprávu FSV UK, aby bylo předloženo na květnové 

zasedání AS FSV UK. 
7d) S firmou Lentea konzultoval přípravu rezervačního systému pro půjčování skútrů. Systém je 

připraven, příští týden by měl být dokončen a v dubnu bude zaveden zkušební provoz.  
 
8) PhDr. Zuzana Kasáková, Ph.D. – proděkanka pro zahraniční styky 
8a) Minulý týden proběhla výběrová řízení do Fondu mobility, v květnu budou probíhat výběrová řízení 

na praktické stáže v rámci programu Erasmus. 
8b) Informovala, že byla vybrána nová vedoucí OZS. 
8c) Finanční prostředky ze stipendijního fondu by měly být uvolněny na podporu mobility v rámci 

mezifakultních a případně i dalších dohod. Tento návrh musí odsouhlasí Akademický senát FSV UK. 
8d) Diskutována možnost uskutečnit 1. kolo zápisu do studia do konce června 2016. 
8e) Dne 20. 4. 2016 bude Úřadem vlády ČR předána IPS FSV UK cena Jaroslava Jandy. 
 
9) PhDr. Natálie Švarcová, Ph.D. - proděkanka pro ekonomiku 
9a) Rozpis rozpočtu z UK  neobsahuje všechna zdrojová data potřebná pro rozpis na instituty FSV, data 

byla dodatečně poptána na RUK. 
9b) Informovala o návrhu postupu udělení výjimky plného odvodu režie z grantu. Žádost o výjimku musí 

být doručena nejméně dva týdny před podáním grantového projektu a musí obsahovat: 
• odůvodnění žádosti (např. pasáž ze zadávacích podmínek grantu apod.), 
• přehled administrativních úkonů, které budou na úrovni děkanátu s grantem spojeny (počet 

DPP, objednávek, cestovních příkazů, změn pracovních smluv apod.), 
• předpokládaný celkový finanční objem grantu. 

 
 
 
Zapsala: Novosadová Klára 
Vidi: Jakub Končelík 
 


