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Zápis z jednání kolegia děkana č. 24 
ze dne 5. září 2016 

 
 
Přítomni: D. Emler, L. Doleželová, Z. Kasáková, T. Karásek, J. Končelík, M. Kubát, F. Láb, P. 
Soukup, N. Švarcová  
Omluveni:  
 
Sdělení děkana: 
1)  Informoval o tom, že tajemnice fakulty podala výpověď. 
2)  Informoval o vyjádření RUK k žádosti FSV UK ve věci půjčky na projektovou dokumentaci 

dostavby Jinonic. 
 
Informace proděkanů fakulty: 
3) doc. PhDr. Michal Kubát, Ph.D. – proděkan pro vědu a výzkum a pro doktorské studium 
3a) Odeslána nominace z IPS FSV UK na Cenu Jaroslava Jirsy za nejlepší učebnici – učebnice prof. 

B. Říchové a kolektivu autorů z Institutu politologických studií s názvem „Analýza politiky a 
političtí aktéři: Možnosti a limity aplikace teorií v příkladech". 
Navrhl nominaci knihy stáhnout, jelikož se jedná o monografii a nesplňuje parametry 
učebnice. 

3b) Nominace doc. Chytilové  (IES) na Cenu ministryně školství, mládeže a tělovýchovy za 
mimořádné výsledky výzkumu, experimentálního vývoje a inovací – připraveno k odeslání 
na RUK, bude se vybírat nominace za celou UK. 

3c) S ohledem na nové grantové soutěže se připravuje aktualizace opatření 36/2014 (podpora 
grantové činnosti na FSV UK). 

3d) Vyhlášeny vnitrouniverzitní soutěže: 
a. Primus (založení nových týmů, hlavní řešitel zahraniční zkušenosti) – termín pro 

nahlášení zájmu na oddělení vědy je 9. září 2016 (momentálně tři projekty – IPS FSV UK, 
ISS FSV UK a jeden společný IMS FSV UK a IPS FSV UK). 

b. Program Progres – probíhá příprava, projekt musí projednat vědecké rady všech 
zúčastněných fakult. Termín podání projektu na RUK byl stanoven na 20. října 2016. 

c. Aplikace pro podávání nových projektů GAUK se otevře 6. října 2016. 
3e) International Visegrad Fund (IVF) informuje o vyhlášení programu Visegrad  University 

Studies Grant. Program se zaměřuje na založení předmětů a studijních programů týkajících 
se států Visegrádu (ČR, SR, Polsko, Maďarsko). Program počítá s podporou €10.000 pro nové 
kurzy a €40.000 pro nové studijní programy.  
Základní informace - http://visegradfund.org/grants/visegrad-university-studies-grants/. 
Fakultní termín pro odevzdání projektu na oddělení vědy FSV UK: 4. listopad 2016. 

 
4) doc. MgA. Filip Láb, Ph.D. - proděkan pro vnější vztahy 
4a) Poděkoval studijnímu oddělení za spolupráci na dotazníkovém šetření u nastupujících 

studentů pro potřeby oddělení PR. 
4b) ČT odvysílala reportáž o fakultním oblečení a skútrech. 
4c) Výroční zpráva za rok 2015 je k dispozici v tištěné podobě. 
4d) Od 1. září 2016 došlo ke změně názvu na Univerzity Karlovy. 
4e) FSV UK se účastní Festivalu vědy. 
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4f) FSV UK potvrdila spolupráci s Vědeckou redakcí České televize, pro prezentaci vědy za FSV 
UK bude kontaktním pracovníkem vedoucí oddělení vnějších vztahů, PhDr. Sylvie Fišerová. 

4g) V době letních prázdnin probíhala příprava podkladů pro zadávací dokumentaci pro 
výběrové řízení na dodavatele technického řešení fakultního webu. 

4h) Informoval o spolupráci studentů FSV UK na projektu Společenské vědy studentům, 
popularizace společenských věd na středních školách - v případě dohody o partnerství, bude 
na webu střední školy odkaz s informací o partnerské spolupráci FSV UK a střední školou, na 
webových stránkách FSV UK bude k dispozici výpis partnerských škol. 

4i) Dokumentaristé FAMU nás požádali o souhlas natočit na FSV UK záběry do celovečerního 
dokumentu o YouTuberech – natáčení bylo povoleno za předpokladu, že budou podrobnosti 
o natáčení dojednány se studijním oddělením (záběry ze zápisů do prvních ročníků 
2016/2017). 

4j) Projednány došlé žádosti akademických pracovníků z Turecka. 
 
5) JUDr. PhDr. Tomáš Karásek, Ph.D. - proděkan pro rozvoj 
5a) OP VVV - všechny připravované celofakultní projekty FSV UK (výzvy 016, 017, 018 i dílčí 

projekt do celouniverzitní výzvy 015) byly v řádném termínu úspěšně podány na MŠMT. 
Poděkoval všem, kteří se na přípravě projektů podíleli, zejména projektovému manažerovi 
panu Vejvodovi za koordinaci projektové přípravy.  

5b) Vysvětlil konečnou výši rozpočtu projektu do výzvy 016 (rekonstrukce a dobudování 
jinonického areálu) - jsou zde zahrnuty náklady na stavební práce, vybavení, přípravu 
prováděcí stavební dokumentace, vybavení serverovny a knihovny, náklady na správu 
objektu během trvání projektu i náklady na projektový tým. Výše rozpočtu projektu se 
nepromítla do ceny architektonického projektu ani do ceny projektové přípravy pro podání 
do OP VVV. Formálním podáním projektu nevzniká zatím pro FSV UK závazek projekt 
realizovat, pro další postup bude podstatný schvalovací proces na MŠMT. Výše částky bude 
objasněna zástupcům FSV na půdě univerzity (předseda AS UK T. Nigrin, senátor P. Jüptner, 
členka kolegia rektora A. Tejkalová).   

5c) CIVT provádí revizi webů lokalizovaných na fakultních serverech s ohledem na požadavky 
na jejich bezpečné provozování. Firma Lentea by měla doprogramovat elektronickou verzi 
konzultačních hodin, CIVT připraví manuál pro rezervaci konzultačních hodin v Google 
kalendáři. 

5d) Informoval o připravované změně parametrů přístupu CIVT do celouniverzitního CASU, 
která si vyžádá formalizovanou instrukci pro případy ustavení, změny a ukončení rolí v 
univerzitní personální databázi. 

 
6) Mgr. Lenka Doleželová Exelová - tajemnice fakulty 
6a) Vysvětlila důvody ukončení ve funkci tajemnice fakulty. 
6b) Informovala o personálních změnách na FSV UK: 

• Na osobní oddělení nastoupila Dragana Lapanovič, v současné chvíli připravuje výběrová 
řízení pro zaměstnance, pracuje s databází uchazečů, podílí se na přechodu na nový 
WhoIS, dále převzala benefity poskytované na FSV UK a agendu zaměstnávání cizinců. 

• Postgraduální studium a další formy vzdělávání  - pracovní poměr ukončila Mgr. Marcela 
Navrátilová, která již zaučuje nástupkyni Mgr. Denisu Šmejkalovou. Na místo Martiny 
Hykešové  nastoupila Marie Stanovská. 
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• Ekonomické oddělení -  od 1. 9. 2016 nastoupila projektová účetní Pavlína Ježková (bude 
řešit všechny projekty na FSV UK kromě GA UK, GA ČR a TA ČR – zejména evropské 
projekty). 

6c) Navrhla uvolnit počet sim karet T-Mobile pro zaměstnance fakulty, kteří mají vázáno na sebe 
méně než 5 čísel T-Mobile, kolegium s návrhem souhlasí. 

6d) Na T-Mobile byla zaslána žádost o prověření možnosti úpravy cen hovorného, respektive 
jejího snížení, zejména u cen hovorů do mobilní sítě z pevné linky. 

6e) Dále připomněla možnost využít rektorátem nasmlouvané tarify pro pracovní volání v rámci 
sítě Vodafon. 

6f)  Informovala, že v době letních prázdnin proběhla rekonstrukce kuchyněk v budově Hollar 
na EO a IKSŽ, nově se jedná o instalaci pítek napojených na vodovodní řad v budově Hollar.  
Odborné poradenství k veřejným zakázkám (povinnost, vyplývající ze zákona) - navrhla 
uzavřít spolupráci s externí firmou, kolegium návrh odsouhlasilo.   

6g) Informovala o schůzce se zástupci Unie studentů, kde bylo jednáno o další spolupráci 
kavárny v Hollaru, děkan sdělil, že prostor kavárny spravují studenti a je na jejich 
rozhodnutí, jak dál pokračovat. 

6h)  Sdělila, že proděkani mají k dispozici pro jednání místnost č. 203. 
 
7) PhDr. David Emler, Ph.D. – předseda Akademického senátu FSV UK 
7a) Informoval o přípravě výjezdní zasedání AS FSV UK, které by mělo proběhnout ve dnech od 

4. – 6. listopadu 2016 na Patejdlově boudě. 
 
8) PhDr. Ing. Petr Soukup – proděkan pro studijní záležitosti a další formy vzdělávání 
8a) Informoval o průběhu přezkumných řízení na RUK, poděkoval studijnímu oddělení a 

garantům oborů za hladký průběh. 
8b) Zavedení plateb za nostrifikace podle nového vysokoškolského zákona – o nastavení 

technického řešení náhrady plateb bude dále jednáno. 
 
9) PhDr. Zuzana Kasáková, Ph.D. – proděkanka pro zahraniční styky 
9a) Informovala o běžné agendě na OZS (kreditová mobilita, post-doc granty). 
9b) Zúčastní se konference Iniciativa Pás a Stezka: Výzvy, příležitosti a priority pro Čínu, Evropu 

a Česko, která proběhla v rámci Česko-čínského centra Univerzity Karlovy. 
9c) Bude podepsáno memorandum o spolupráci Česko-čínského centra pro sociální studia IPS 

FSV UK a China Center for Contemporary World Studies. 
9d) Orientation week -  pro studenty programu Erasmus a pro studenty cizojazyčných programů. 
9e) Zástupci letní školy z New Orleans ukončili spolupráci s FSV UK. 
9f) S RUK jedná ohledně podrobnějšího programu Dnů UK ve Španělsku.     
 
10) PhDr. Natálie Švarcová, Ph.D. – proděkanka pro ekonomiku 
10a) Informovala o přípravě organizačního řádu děkanátu. 
10b) Ve spolupráci s vedoucí oddělení vědy připravuje aktualizaci opatření děkana č. 36/2014 

(odvody režií, zejména u grantů). 
10c) Dnes proběhne kontrola čerpání rozpočtu za 1. pololetí 2016. 
 
Zapsala: Klára Novosadová 
Vidi: Jakub Končelík 
 


