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Zápis z jednání kolegia děkana č. 34 
ze dne 14. listopadu 2016 

 
 
Přítomni: T. Gec, T. Karásek, Z. Kasáková, J. Končelík, P. Soukup, N. Švarcová 
Omluveni: D. Emler, M. Kubát, F. Láb 
 
Sdělení děkana: 
1) Informoval o postupu při obsazení funkce proděkana pro vědu a výzkum a postgraduální 

studium. 
2) Informoval o termínu vánočního setkání děkanátu FSV UK – uskuteční se dne 15. 12. 2016. 
3) Informoval o obsazení slavnostních akcí při oslavách 17. 11. 2016 zástupci vedení FSV UK. A 

dále o účasti na oslavách výročí PedF UK. 
4) Dále informoval o jednání s děkanem FAMU. 
5) Informoval o účasti zástupců vedení na studentské akci PUB Kvíz, vedení fakulty přislíbilo 

účast na dalších aktivitách. 
6) Na slavnostním zasedání Vědecké rady FSV UK dne 9. 11. 2016 byla předána ocenění Josefa 

Vavrouška, medaile za dlouholetou práci pro fakultu  převzali: Mgr. Jitka Kryšpínová, Mgr. 
Jiří Remr, Ph.D., Mgr. Martin Sekera, Ph.D., doc. PhDr. Luboš Švec, CSc., PhDr. Bohdan 
Zilynskyj, Ph.D., a medaili za zásluhy o rozvoj fakulty převzal prof. RNDr. Jiří Hlaváček, CSc. 

7) V zastoupení proděkana pro vědu a výzkum zprostředkoval informaci o: 
• Grantová agentura ČR zveřejnila výzvu k podávání nominací na členy hodnotících panelů. 

Podrobné znění výzvy, seznam panelů a návrhový list jsou zveřejněny na 
https://gacr.cz/vyzva-k- nominacim-na- kandidaty-hodnoticich- panelu-ga- cr/. Návrhy 
se zasílají emailem na odd. vědy do 23. listopadu 2016. 

• Opatřením rektora 30/2016 bylo vyhlášeno udělování výzkumné podpory Donatio 
Universitatis Carolinæ, jehož cílem je podpora významných vědeckých osobností, které 
mimořádně přispívají k odborné prestiži UK. Návrhy je možné posílat do 31. ledna 
daného kalendářního roku. Podpora se uděluje ve výši 1 mil. Kč. Návrh musí projednat 
vědecká rada fakulty. Nominace (max. 5 stran A4) musí obsahovat stručný odborný 
životopis kandidáta, přehled jeho nejdůležitějších výsledků a stručné zdůvodnění, 
informace bude zaslána ředitelům institutů (s možností jednoho návrhu za každý 
institut FSV UK).   

 
Sdělení proděkanů: 
8) PhDr. Ing. Petr Soukup – proděkan pro studijní záležitosti a další formy vzdělávání 
8a) Dne 10. 11. 2016 byly na RUK odeslány připomínky k vnitřním předpisům UK (zejména 

návrh klasifikace A-F a zrušení známkování Ph.D. studentů). 
8b) Informoval o přípravě formulářů pro oblasti vzdělávání ve spolupráci s instituty FSV UK, v 

dalším týdnu pak proběhnou schůzky na RUK (budou přítomni zástupci institutů FSV UK). 
8c) Dne 16. 11. 2016 se koná konference na PedF UK o nové podobě akreditací (účast předsedy 

NAÚ prof. Labíka), za FSV UK se účastní proděkan Soukup. 
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9) doc. MgA. Filip Láb, Ph.D. - proděkan pro vnější vztahy 
9a) V sobotu 12. 11. 2016 proběhl informační den UK - 2 studenti u informací a 2 v kavárně plus 

účast a prezentace proděkana, velký zájem o FSV UK (jedna z největších návštěvností). 
9b) Oddělení vnější vztahů zastupuje FSV UK na veletrhu vzdělávání v Kolíně nad Rýnem 

(Masters and More). 
9c) Proběhla druhá z velikých konferencí - ECREA 2016, oddělení vnějších vztahů pomáhalo s 

propagací konference. 
9d) Proběhly schůzky k novému webu s vedoucími oddělení děkanátu. 
9e) Oddělení pro vnější vztahy podílelo na přípravě slavnostního zasedání VR FSV UK - 

medaile, diplomy, fotografování. 
9f) Zapracování připomínek a podnětů AS FSV UK z výjezdního zasedání. Fakultní propagační 

předměty lze zakupovat i přes univerzitní e-shop, proděkanka Kasáková navrhla, aby byly 
propagační předměty v angličtině.  

9g) Schůzka k přípravě webu - zapracování připomínek děkanátu, další konzultace a úpravy 
koncepce. 

9h) Proběhne natáčení ČT o fakultní kavárně a studentských akcích na Hollaru (středa 16. 11. 
2016). 

 
10) PhDr. JUDr. Tomáš Karásek, Ph.D. – proděkan pro rozvoj 
10a) Informoval o průběhu schůzky s řediteli institutů FSV UK k projednání teoreticky 

dosažitelných úspor v jinonickém projektu a odhadu rizik, došlo ke shodě na výpočtu 
úspory. Podklady pro další schůzku – rozklad nákladů pro kofinancování nákladů a 
příprava návrhu promítnutí kofinancování do rozpočtu v následujících letech. Pan Vejvoda 
představil ředitelům institutů FSV UK návrh rozmístění kanceláří (realizovatelné 
podmínky, ve kterých by fakulta mohla pracovat), do kterého mohou zapracovat své 
návrhy. 

10b) Jednal s děkankou FHS UK ohledně dodavatele jejich stavby a převzetí budovy v Jinonicích 
do správy FSV UK. 

10c) Jednal s ředitelem Kolejí a Menz ohledně menzy v Jinonicích a budoucího výhledu při 
případném převzetí budovy do správy FSV UK (v rámci projektu přemístění menzy do jiné 
části budovy v Jinonicích).   

10d) Předložil návrh výzvy OP VVV 02_016_O28 Rozvoj kapacit pro výzkum a vývoj - 
celouniverzitní projekt, definice aktivit vhodných pro naši fakultu a korespondujících s 
dílčími projekty (modernizace děkanátu, podčinnost doktorských programů, posílení 
internacionalizace). Vedení fakulty souhlasí s návrhem výzvy. 

10e) Probíhají jednání s Ing. Kosteleckým k přípravě projektu do výzvy OPŽP na opravu 
vnějšího pláště jinonického areálu, o záměru informoval děkanku FHS UK. 

10f) 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. 

10g) Jednal s děkankou FHS UK o zavedení náhradní dopravu po dobu uzavření metra v 
Jinonicích. 
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11) Mgr. Tomáš Gec – pověřen funkcí tajemníka fakulty 
11a) Na fakultu bude zakoupena vlajka EU. 
11b) Informoval o návrhu ředitele Jüptnera k prodloužení platnosti pracovních smluv 

(bez omezení konce kalendářního roku). 
 
12) PhDr. David Emler, Ph.D. – předseda Akademického senátu FSV UK 
12a) Poděkoval za administrativní zajištění a účast na výjezdním zasedání AS FSV UK.  
12b) Poděkoval členům legislativní komisi za vyřízení návrhů první části vnitřních předpisů. 
 
13) PhDr. Zuzana Kasáková, Ph.D. – proděkanka pro zahraniční styky 
13a) Zúčastnila se Dnů UK ve Španělsku - setkání se zástupci vedení univerzit a fakult 

Universitat Pompeu Fabra v Barceloně (Political and Social Sciences Department, Director 
of International Affairs), Universitat de Barcelona (Faculty of Geography and History, 
Faculty of Law, Faculty of Economics and Business), Instituto Universitario de Estudios 
Europeos Universidad San Pablo v Madridu, Universidad Autonoma de Madrid (Faculty of 
Economics and Business, Faculty of Law, Faculty of Arts and Humanities). 

13b) Dne 15. 11. 2016 se uskuteční schůzka proděkanů a vedoucích OZS s prorektorem Škrhou 
v Malé aule Karolina. 

13c) Dne 16. 11. 2016 proběhne výběrové řízení na LŠ do Washingtonu. Jednání k pořádání 
letní škol česko-čínského centra. 

13d) Výběrové řízení na referenta OZS – Mgr. Gec ověří zveřejnění inzerátu. 
13e) Vyhlášení pozic programu výběru na post-doc – informace rozeslána institutům FSV UK, 

bude poptán formální postup pro nominaci pracovníků. 
 
14) PhDr. Natálie Švarcová, Ph.D. – proděkanka pro ekonomiku 
14a) Kofinancování dílčích akademických projektů OP VVV (informace o mechanismu úhrady 

způsobilých mzdových nákladů na projekty pro instituty FSV UK).  
14b) Změna rozpočtu stipendijního fondu v roce 2016 a čerpání stipendijního fondu v roce 

2017. 
 
 
 
 
Zapsala: Klára Novosadová 
Vidi: Jakub Končelík 
 


