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Zápis č. 18  
z jednání kolegia děkana ze dne 29. 5. 2017  

  
Přítomni: D. Emler, P. Bednařík, T. Gec, T. Karásek,  Z. Kasáková, J. Končelík, J. Krejčí, F. Láb,   P. 
Soukup, N. Švarcová 
Omluveni: J. Krejčí 
  
Sdělení děkana: 
1) Bude poptáno zpracování grafického listu k dokončenému žezlu.  
2) Vedení fakulty nabídl pozvánky na slavnostní zasedání pořádané u příležitosti návštěvy pana 

Jeana_Clauda Junckera, předsedy Evropské komise na přednášku “Budoucnost Evropy”, která se 
uskuteční dne 8. 6. 2017 v Karolinu.  

3) Rozeslal návrh na systém hodnocení vědy - požádal o připomínkování do zítřka do 11.00 hodin, 
aby byl dokument odeslán jako podklad pro jednání AS FSV UK, cílem je dozvědět se o excelenci 
pracoviště na základě hodnocení. 

4) Za oddělení vědy zprostředkoval informaci: Fakulta sociálních věd Univerzity Karlovy vyhlašuje 
22. ročník veřejné soutěže o Cenu Josefa Vavrouška v kategoriích bakalářské, magisterské a 
dizertační práce na téma "Lidské hodnoty a problémy rozvoje civilizace". Uzávěrka pro zasílání 
nominovaných prací je do 14. července 2017. Více informací o Ceně Josefa Vavrouška najdete - 
http://fsv.cuni.cz/FSVTEMP-399.html. Podrobnější informace k aktuálnímu vyhlášení: 
http://fsv.cuni.cz/FSVTEMP-2126-version1-vyhlaseni_souteze_o_cenu_jv_20.pdf. 

  
Sdělení proděkanů: 
5) mdoc. MgA. Filip Láb, Ph.D. - proděkan pro vnější vztahy 
5a) Finalizována poslední část portrétů zaměstnanců (rozesílání, konečný výběr atd.). 
5b) Prezentace FSV UK v nových propagačních materiálech Univerzity Karlovy - schůzka s 

proděkankou pro zahraniční styky PhDr. Zuzanou Kasákovou, PhD.; oslovení institutů s žádostí 
o tipy na profilové obory a reprezentativní "success story" absolventů. 

5c) Jednání s IPSC o dalším průběhu prodeje Kolekce oblečení a doplňků FSV UK. 
5d) Proběhlo testování nového webu a schůzka k výsledkům testování.  
5e) Spolupráce FSV UK se společností Rekola - výhodná nabídka pro studenty. 
5f) Studentský festival Pavlač - z důvodu konání státnice bude studentům nabídnuto konání akce 

28. 6. 2017. 
   
6) JUDr. PhDr. Tomáš Karásek, Ph.D. – proděkan pro rozvoj 
6a) Informoval o jednání s náměstkem Velčovským na MŠMT k doložení smlouvy o smlouvě 

budoucí  a ke stavebnímu povolení.  
6b) Doručena datová zpráva - MŠMT akceptovalo argumentaci,  žádosti o přezkumu bylo vyhověno 

celouniverzitního měkkého projektu, v pátek byl odeslán zkrácený rozpočet na RUK.  
6c) Návrh Kolejí a menz UK ke stravování v Jinonicích - informace bude předána rozvojové komisi 

AS FSV UK.  
6d) CIVT spustilo webové stránky office365.fsv.cuni.cz - nabídka zaměstnancům a studentům FSV 

UK k získání licence Microsoft Office 365 Professional Plus až na 5 zařízení.     
6e) Vznesl dotaz na pořízení platební karty na FSV UK - tajemník sdělil, že bylo diskutováno na 

poradě tajemníků, uvažujeme o spuštění na jaře příštího roku.  
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7) Mgr. Tomáš Gec – tajemník fakulty 
7a) O činnosti technologického skauta bude informovat proděkan Karásek. 
7b) Informoval o průběhu schůzky tajemníků fakult UK. 
7c) Rozeslal návrh opatření děkana k činnosti center “Seznam center – dalších součástí Fakulty 

sociálních věd”. 
7d) Probíhá prověrka diplomů založených na personálním oddělení pro zakládání klíčových 

osobností v rámci institucionální akreditace, doložení diplomů dotázáno na univerzitě, že se 
jedná o absolventy UK. K doložení chybějících podkladů budou informování ředitelé institutů 
FSV UK.  

7e) Informoval o rozsáhlém projektu, který podává CESES.  
7f) V obecné souvislosti s podáváním projektů děkan informoval, že pokud u projektů nebude 

uvedena režie, projekt nepodepíše.  
7g) Informoval o personálních záležitostech o vypsaných výběrových řízení.  
7h) Sociologicky software Atlas – kolegium odsouhlasilo jeho pořízení pro potřeby výuky.  
  
8) PhDr. Ing. Petr Soukup – proděkan pro studijní záležitosti a další formy vzdělávání 
8a) AS FSV UK schválil 25. 5. 2017 čtyři upravené vnitřní předpisy a tyto byly obratem odeslány na 

AS UK. 
8b) Na základě připomínek garantů budou předloženy AS FSV nové podmínky přijímacího řízení. 
8c) V pátek 2. 6. 2017 se zúčastní prezentace výsledků k mezinárodnímu hodnocení.  
8d) Informace o výši doktorských stipendií (sjednocení výše stipendií) - na základě výpočtu bude 

informovat na AS FSV UK.  
  
9) PhDr. David Emler, Ph.D. - předseda Akademického senátu AS FSV UK  
9a) Informoval o průběhu jednání AS FSV UK - odsouhlaseny připomínkované vnitřní předpisy. 

Děkan požádal senátory o usnesení AS FSV UK k záměru dostavby jinonického areálu.  
9b) Do zítřka zasílat podklady pro jednání AS FSV UK.  
  
10) PhDr. Zuzana Kasáková, Ph.D. – proděkanka pro zahraniční styky 
10a) Dne 15. května 2017 proběhlo setkání se zástupci australské Macquaire University na RUK. 

FSV UK byla krátce prezentována s důrazem na oblasti potenciální spolupráce.  
10b) Na OZS nastoupila v polovině května nová pracovnice na uvolněné místo po Ireně Tauerové, 

jejíž pracovní poměr končí k 31. 5. 2017. Instituty FSV UK byly o nové pracovnici 
informovány paní vedoucí OZS Bílovskou. 

10c) Vyhlášena nová výzva na témata projektů pro pracovníky na úrovni post-docs. 
10d) Ve středu 31. 5. 2017 proběhne výběrové řízení na stáže v rámci programu Erasmus. 
10e) Vznesla otázku jazykové správnosti formulářů v anglickém jazyce (technická i jazyková 

správnost). 
10f) Stanoveno datum Dnů UK v Nizozemsku. Uskuteční se ve dnech 8. a 9. listopadu 2017. 
  
11) PhDr. Petr Bednařík, Ph.D. –proděkan pro koncepci a kvalitu studia a doktorské studium 
11a) Podmínky přijímacího řízení za doktorské studium bude předloženo na říjnové zasedání AS 

FSV UK.  
11b) Informoval o průběhu doplňování do systému institucionální akreditace.  
11c) Ve čtvrtek se koná promoce U3V. 
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Zapsala: Klára Novosadová  
Vidi: Jakub Končelík 

  

 


