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Zápis č. 16  
z jednání kolegia děkana ze dne 15. 5. 2017  

  
Přítomni: D. Emler, P. Bednařík, T. Gec,  J. Končelík, J. Krejčí,  F. Láb, N. Švarcová 
Omluveni: T. Karásek, Z. Kasáková, P. Soukup 
  
Sdělení děkana: 
1) Projekt OP VVV „Modernizace a rozšíření prostorového zázemí výuky v Areálu Jinonice“ - 

informace o průběhu zajišťování projektu.  
2) Proběhla projektová schůzka k měkkému univerzitnímu projektu. 
3) Informoval o průběhu výběru koordinátora projektu Progres Q18.  
4) Fakulta podpořila žádost Ing. Onderky o zprovoznění přechodu pro chodce před budovou 

Hollar. S Ing. Onderkou jednáno též o možnostech pronájmu kancelářských prostor v budově na 
Smetanově nábřeží 5 se závěrem, že v již rekonstruované části není pronájem reálný. 

5) AS FSV UK zasedá ve čtvrtek 25. 5. 2017.  
6) Ředitelům institutů FSV UK zaslal výzvu k podávání návrhů na zařazení osob do Seznamu 

hodnotitelů NAÚ 2/2017 (3. výzva). 
  
Sdělení proděkanů: 
7) doc. Mgr. Jaromír Krejčí, Ph.D. – proděkan pro vědu a výzkum  
7a) 2. kolo soutěže Primus – podány dva projekty: IES FSV UK – dr. Havránková, IPS FSV UK – dr. 

Ditrych. 
7b) Z rektorátu (prorektor prof. Kovář) zaslána informace o Festivalu vědy (6. 9. 2017). Tématem 

letošního ročníku je „Věda pro zdraví“ -  FSV UK se vzhledem k tématu tento rok nezúčastní, 
kolegium souhlasí.  

7c) Česko - bavorská vysokoškolská agentura informuje o programu bavorsko-českých 
akademických projektů na rok 2017. V projektech se podporuje financování společných 
konferencí, workshopů, letních a zimních škol, seminářů, exkurz atd. Informace o přípravě 
projektu se zasílají na oddělení vědy do konce května 2017. 

7d) Zveřejněna výzva k podání návrhů kandidátů na členku/člena vědecké rady Grantové agentury 
ČR - http://www.vyzkum.cz/FrontClanek.aspx?idsekce=805028. Navržená osobnost musí mít 
dlouholetou praxi v oboru environmentálních nebo příbuzných věd. Termín pro podání návrhů 
na RVVI je 9. června 2017 - budou osloveni ředitelé institutů FSV UK.   

  
8) doc. MgA. Filip Láb, Ph.D. - proděkan pro vnější vztahy 
8a) Upravený návrhy homepage a dvou dalších podstránek připravovaného webu FSV UK, v pondělí 

a úterý proběhnou cca 30 - 40 minutové rozhovory konzultanta firmy s uživateli z řad studentů, 
vyučujících i zaměstnanců děkanátu. 

8b) Proběhla další schůzka se studentem MKPR ohledně PPC - realizuje pro anglické obory 
celofakultně směřované na anglický fakultní web, možnost využití konzultací pro PPC u videí 
součástí na youtube, apod.; konzultace součástí hrazeny z PR. 

8c) Projekt Společenské vědy studentům - po oslovení gymnázií formou dopisů ředitelům a 
vyučujícím ZSV už přišlo studentům cca 20 objednávek na přednášky - některé budou 
realizovány ještě letos, další na podzim; zároveň se studenti sešli s panem Řezáčem z Gymnázia 
Evolution a projektu Občankáři - projekt podpoří formou upoutávky ve svém newsletteru a je 
zde prostor pro další spolupráci. 
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8d) V úterý 16. 5. 2017 odpoledne proběhnou jednotlivě schůzky k webům IMS FSV UK, ISS FSV UK 
a IPS FSV UK, zúčastní se zástupci PR i CIVT a UX designérka Eva Máchová. 

8e) V příštím akademickém roce je na podzim opět plánován projekt Juniorská univerzita na UK - 
kontaktní osobou bude S. Fišerová. 

8f) Ve čtvrtek komunikační agentura Idealisti prezentovala PR oddělení program na organizaci 
komunikační strategie - v současné době je v alfa verzi a bude v návaznosti na dřívější 
spolupráci poskytnut PR oddělení k testování.  

8g) Ve středu 17. 5. 2017 proběhne v rámci rektorského sportovního dne Cyklo a inline jízda.  
8h) Proběhlo druhé kolo fotografování portrétů zaměstnanců FSV UK.  
  
9) Mgr. Tomáš Gec – pověřený tajemník fakulty 
9a) Předložil návrh opatření děkana Stanovení pracovní doby na pracovištích Fakulty sociálních věd, 

opatření děkana schvaluje i odborová organizace.  
9b) Informoval o průběhu jednání porady tajemníků institutů FSV UK.  
9c) Příprava smluv k přeúčtování za vzájemnou výuku mezi FSV UK a  Právnickou fakultou UK a 

FSV UK a  Filozofickou fakultou UK.  
9d) Jednáno o mechanismu pro pořízení taláru pro pedela FSV UK.  
9e) Návrh opatření děkana k čerpání dovolené na zotavenou bylo konzultováno s právničkou.  
9f) Informace technologického skauta bude na kolegiu děkana tlumočit proděkan Karásek.  
  
10) PhDr. Petr Bednařík, Ph.D. –proděkan pro koncepci a kvalitu studia a doktorské studium 
10a) Informoval o schůzce se  studijní komisí AS FSV UK. Jednalo se o podobě dotazníku pro 

hodnocení doktorského studia, které bude spuštěno poprvé v průběhu září.   
10b) Rektorát zapracoval připomínky, které fakulta odeslala ohledně oborů vědy UK. 
10c) Institucionální akreditace - informoval o zadávání informací do aplikace za fakultu. Probíhají 

jednání s řediteli všech institutů FSV UK, na nichž je sděleno, co vše budou muset instituty 
připravit do konce června jako podklady pro institucionální akreditaci, jde o rozsáhlejší sadu 
otázek a životopisy klíčových pedagogů.  

10d) Ředitelé institutů FSV UK byli vyzváni, aby do čtvrtka 18. 5. 2017 navrhli hodnotitele pro 
Národní akreditační úřad.    

  
11) PhDr. David Emler, Ph.D. - předseda Akademického senátu AS FSV UK  
11a) Kolegium dojednalo zapůjčení skútrů. 
  
 
12) PhDr. Natálie Švarcová, Ph.D. - proděkanka pro ekonomiku 
12a) Rozeslán rozpočet pro rok 2017. 
  
 
Zapsala: Klára Novosadová 
Vidi: Jakub Končelík 

 


