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Zápis č. 13  
z jednání kolegia děkana ze dne 19. 4. 2017  

 
Přítomni: P. Bednařík, T. Karásek, J. Končelík, J. Krejčí, F. Láb, N. Švarcová 
Omluveni:  D. Emler, T. Gec, Z. Kasáková, P. Soukup 
 
Sdělení děkana:  
1) Informoval o návrhu rozpočtu pro rok 2017 a diskutoval jednotlivé položky - jmenovitě pak 

rozpočtové souvislosti projektu na rekonstrukci a dostavbu Jinonického areálu. Poděkoval 
proděkance Švarcové za sestavení mimořádně přehledného a jednoznačně postaveného 
rozpočtu.  

 
Sdělení proděkanů:  
2) doc. Mgr. Jaromír Krejčí, Ph.D. – proděkan pro vědu a výzkum  
2a) Hodnocení výsledků vědy 2015 (za léta 2010-2014) celkem za fakultu: 19 936,196 bodů  pro 

porovnání výsledky za Hodnocení 2014  (roky 2009-2013) celkem 19 580,769 bodů, vedení 
fakulty souhlasí se zachováním stávajícího systému rozdělení.  

2b) Dotace na Progres 2017 bez bonifikace  a odpisů včetně režie a podílu koordinátorů – 40 504 
801 Kč. Nárůst o 2 328 036 Kč. 

2c) Město Sezimovo Ústí vypsalo pro studenty vysokých škol 22. ročník soutěže o "Cenu Edvarda 
Beneše". Do soutěže je možné přihlásit bakalářské, diplomové a disertační práce v oboru 
historie 20. století nebo sociologie Pravidla soutěže a elektronická přihláška. 
(http://www.sezimovo-usti.cz/detail-prispevku.php?select=3615). Termín vyhlašovatele: 10. 
červenec 2017. 
 

3) doc. MgA. Filip Láb, Ph.D. - proděkan pro vnější vztahy 
3a) Zahájena příprava brožury pro studenty prvního ročníku FSV INTRO - letos ve spolupráci se 

studentskými spolky a komisí pro rozvoj AS; uzávěrka pro studentské spolky a zástupce AS 
je 5. 5. 2017, pak zkontrolují na studijním oddělení, celkový harmonogram je nastaven tak, 
aby INTRO bylo k dispozici na červnové zápisy. Součástí by měl být vložený jednoduchý 
měsíční diář s vypsaným harmonogramem.  

3b) Tento týden navštěvuje vybrané přednášky ve všech budovách několik studentů - 
potenciálních uchazečů z Gymnázia Evolution. 

3c) Schůzka se studentem MKPR, který bude spravovat PPC kampaně k cizojazyčným 
programům v Googlu a na YouTube. 

3d) Zahájeny práce na fakultním webu. 
3e) Osloveny instituty FSV UK a studentské spolky o zasílání příspěvků na fakultní Instagram.  
3f) Na AS FSV UK předány poprvé na základě monitorningu tisku oceněni za reprezentaci FSV 

UK v médiích za rok 2016. Za jednotlivé instituty byli oceněni: prof. Michal Mejstřík (IES), 
prof. Jan Jirák (IKSŽ), dr. Karel Svoboda (IMS), doc. Ondřej Císař (ISS) a dr. Josef Mlejnek 
(IPS).  

3g) Byly aktualizovány stránky sbírky na fakultní insignie. Současná vybraná částka je 361 tisíc 
Kč. 

3h) Fakultní skútry byly nabídnuty studentským spolkům za účelem dlouhodobějších zápůjček. 
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4) JUDr. PhDr. Tomáš Karásek, Ph.D. – proděkan pro rozvoj 
4a) Minulý týden MŠMT zveřejnilo výsledky věcného hodnocení projektů ve výzvách č. 015, 016, 

017.  
Projekty ve výzvě 016 a 017 nebyly doporučeny, fakulta má 15 dní na podání žádosti o 
přezkum.  
Projekt k přestavbě jinonického areálu nebyl doporučen z důvodu přehodnocení původního 
stanoviska MŠMT o dostatečném doložení vlastnictví pozemků v Jinonicích (nyní vyžadováno 
dodání smlouvy o smlouvě budoucí), vedení fakulty odsouhlasilo podání žádosti o přezkum.  
 

5) PhDr. Petr Bednařík, Ph.D. -  proděkan pro koncepci a kvalitu studia a doktorské studium 
5a) Informoval o průběhu organizační schůzky k  přípravě institucionální akreditace na RUK, 

termín odevzdání údajů za fakulty na RUK byl stanoven na 30. 6. 2016, dne 26. 4. se zúčastní 
školení k používání databáze, do níž budou fakulty vkládat požadované údaje.  

5b) Z RUK bylo zasláno vyjádření k evidenci doktorských stáží v SISu, na základě doplnění údajů je 
nyní konstatováno, že došlo k růstu počtu krátkodobých i déle než tři měsíce trvajících stáží 
doktorandů.   

5c) Na základě požadavku RUK probíhá příprava analýzy nedokončených doktorských studií, 
 analýza bude odeslána na RUK tento týden.  

5d) Fakulty mají zaslat připomínky k návrhu rozdělení oborů na UK, který bude sloužit jako tzv. 
převodník oborů z různých databází a rejstříků při přípravě akreditací a hodnocení vědeckých 
výsledků. 

 

Zapsala: Klára Novosadová 
Vidi: Jakub Končelík 
 


