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Zápis z jednání kolegia děkana č. 33 
ze dne 7. listopadu 2016 

 
 
Přítomni: T. Gec, T. Karásek, Z. Kasáková, J. Končelík, P. Soukup, N. Švarcová  
Omluveni: D. Emler, M. Kubát, F. Láb  
Hosté: Otomar Sláma, Mgr. Tomáš Renner, Ph.D.  
 
Otomar Sláma – zástupce ředitelky Centra pro přenos poznatků a technologií UK (CPPT) 
1) Představil činnost CPPT, CPPT je samostatnou součástí Univerzity Karlovy, poskytuje služby 

a informace podporující transfer poznatků a technologií, vytváří příležitosti a prostředí pro 
jejich šíření v souladu s naplňováním třetí role univerzity s cílem zvýšit její 
konkurenceschopnost a atraktivitu pro studenty, zaměstnance i veřejnost. 

2) Od 3. října 2016 se stala ředitelkou CPPT Mgr. Hana Kosová. 
3) Představil „Katalog služeb“ - ve spolupráci s partnery z celé univerzity byly připraveny 

přehledné vizitky, které přiblíží konkrétní nabídku. 
Prioritou CPPP je podpora humanitních oborů, tištěná verze katalogu bude distribuovaná na 
fakulty UK. 

4) Informoval o přípravě program ETA na podporu humanitních oborů. 
5) Dále informoval o snaze TAČR o pokračování a rozšíření programu GAMA. 
6) Katalog inovačních příležitostí (KIP) - ucelená nabídka vůči aplikační sféře, posílení 

sponzoringu a fundraisingu ze soukromých a veřejných zdrojů. 
Děkan sdělil, že katalogy budou předány na instituty FSV UK, informace bude zveřejněna v 
newsletteru FSV UK. 

 
Sdělení děkana: 
1) Poděkoval proděkanu Soukupovi za zástup podobu své nepřítomnosti a na jednání 

rozšířeného kolegia rektora. 
2) Informoval o postupu při obsazení funkce proděkana pro vědu a výzkum a postgraduální 

studium. Předsedáním Ediční komisi FSV UK byl pověřen PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D. 
3) Ve středu 9. 11. 2016 proběhne slavnostní VR FSV UK v Karolinu, kde budou předána 

ocenění Josefa Vavrouška a medaile za dlouholetou práci pro fakultu a za zásluhy o rozvoj 
fakulty. 

 
Sdělení proděkanů: 
4) PhDr. Ing. Petr Soukup – proděkan pro studijní záležitosti a další formy vzdělávání 
4a) Poděkoval senátorům za účast na výjezdním zasedání. 
4b) Informoval o podepsání smlouvy o vzájemné spolupráci při zajištění výuky povinně 

volitelných a volitelných předmětů mezi PF UK a FSV UK. 
4c) Dne 3. 11. se zúčastnil jednání „první kulatý stůl“ k nové podobě akreditací a oblastech 

vzdělávání (23. a 24. 11. proběhnou dílčí kulaté stoly, zástupci institutů FSV UK již byli 
pozváni, ve spolupráci s instituty FSV UK bude nutné vyplnit tabulky k jednotlivým oblastem 
vzdělávání). 

4d) Za FSV UK byl prof. RNDr. Jan Ámos Víšek, CSc., nominován do Seznamu hodnotitelů do 
Národního akreditačního úřadu. 
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4e) 9. 11. 2016 je termín pro podání podnětů k návrhu nových vnitřních předpisů UK. 
4f) UK opět přidělila podporu joint-double degree, FSV UK získala 1.074.000,- Kč, prostředky 

budou přiděleny IMS FSV UK a IES FSV UK, které tyto obory vyučují. Proděkan Karásek 
upozornil, že není uveden joint-double degree Glasgow, který je na FSV UK druhý rok, bude 
poptáno na RUK (údaje v tabulce ověří proděkanka Kasáková). 

 
5) doc. MgA. Filip Láb, Ph.D. - proděkan pro vnější vztahy 
5a) Zadána inzerce do Učitelských novin a do tištěného KamPoMaturitě.cz. 
5b) Proběhla schůzka s koordinátory placených cizojazyčných oborů, představeny PR strategie 

propagace. 
5c) Informoval o jednání k další spolupráci s portálem Master Studies. 
5d) Došlo ke zpracování a vyhodnocení dotazníků (1. ročník placených oborů). 
5e) Řešení PF 2017 a dalších propagačních předmětů. 
 
6) PhDr. JUDr. Tomáš Karásek, Ph.D. – proděkan pro rozvoj 
6a) Představil základní informace k výzvě 028 OP VVV – celouniverzitní projekt, definice aktivit 

vhodné pro naši fakultu a korespondují s dílčími projekty (modernizace děkanátu, 
podčinnost doktorských programů, posílení internacionalizace). Na příští zasedání kolegia 
děkana připraví k projednání konkrétní projektový záměr, po té bude informovat Ing. 
Bělonožníka na RUK. 

6b) Přehled dosažitelných úspor v jinonickém projektu a odhad rizik na základě požadavku 
ředitele Gregora bude rozeslán ředitelům institutů FSV UK jako podklad pro jednání.   

6c) Ředitel SBZ přislíbil podat projekt do výzvy OPŽP na opravu vnějšího pláště jinonického 
areálu, bude rozhodnuto na základě posudku pro přípravu projektu. 

6d) Projednány připomínky k návrhu opatření děkana ke správě webů, o vydání opatření bude 
informovat AS FSV UK a ředitele institutů FSV UK. 

6e) Od 1. 12. 2016 přestane ve fakultních budovách Hollar a Opletalova fungovat Wi-Fi síť FSV 
Open s otevřeným přístupem. Uživatelům Wi-Fi připojení z řad studentů a zaměstnanců 
bude nadále sloužit síť Eduroam. Ostatním uživatelům bude určena paralelní síť FSV UK. 
Heslo pro připojení k ní bude k dispozici na vrátnici v obou budovách a v místnostech, které 
fakulta pronajímá externím subjektům. 

6f) Návrh přejmenování CIVT (lepší identifikace oddělení i pro zahraniční studenty), bude 
upraveno ve statutu FSV UK. 

6g) Navrhl oslovit Dopravní podnik hl. m. Prahy k zajištění náhradní dopravy po dobu uzavření 
metra v Jinonicích, návrh projedná s proděkankou FF UK a FHS UK.   

 
7) Mgr. Tomáš Gec – pověřen funkcí tajemníka fakulty 
7a) Upravený rozpis příspěvků MŠMT byl schválen na AS FSV UK, informace bude rozeslána 

ředitelům institutů FSV UK. 
7b) Rektorát UK doručil dopis s výší hospodářského výsledku za rok 2015, seznámil kolegium 

děkana s návrhem, aby byl výsledek hospodaření, vzhledem k chystanému projektu OP VVV, 
rozdělen do několika fondů (FRIM, fond odměn a FFP).   

7c) Diskuze k nastavení technického způsobu návrhu odměn pro vedoucí oddělení děkanátu a 
referentů v souladu s opatřením děkana č. 26/2016 „Vymezení působnosti a pravomocí 
proděkanů Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy“ -návrhy odměn referentů připravuje 
vedoucího oddělení, proděkan má právo nahlížet. 
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7d) KJP bude od příštího rozpočtováno samostatně.   
 
8) PhDr. Zuzana Kasáková, Ph.D. – proděkanka pro zahraniční styky 
8a) Informovala o průběhu schůzky s koordinátory a garanty cizojazyčných programů. 
8b) Informovala o personální situaci na OZS. 
8c) Dne 8. 11. 2016 proběhne výběrové řízení v rámci mezifakultních dohod. 

8d) Ve dnech od 9. 11. - 11. 11. 2016 se zúčastní Dnů UK ve Španělsku. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zapsala: Klára Novosadová 
Vidi: Jakub Končelík 
 


