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Zápis z jednání kolegia děkana č. 35 
ze dne 21. listopadu 2016 

 
 
Přítomni: D. Emler, T. Gec, T. Karásek, Z. Kasáková, J. Končelík, F. Láb, P. Soukup, N. Švarcová  
Omluveni: 
Sdělení děkana: 

1. Pojednán průběh čtvrtečního zasedání pracovní skupiny, v průběhu tohoto týdne bude 
zaslán návrh výpočtu kvót jako podklad pro další jednání, které proběhne  8. 12. 2016.  

2. Informoval za oddělení vědy:  
• Sběr nominací výsledků do II. pilíře Hodnocení výsledků VaV –  doplnění jarní 

nominace o výsledky s vročením 2015. Rozesláno na instituty. Termín zaslání 
nominaci na odd. vědy: 28. listopadu 2016 (rektorát 30. 11. 2016). 

• Přehled získaných projektů GAČR s počátkem řešení 1. 1. 2017. Celkem získáno 8 
projektů. 

   

 Podané 2016 Získané 2016 

Institut Standardní projekty (+ 
spoluřešitelské) 

Juniorské 
projekty 

Standardní 
projekty 

Juniorské 
projekty 

IES 2 1 0 1 

IKSŽ 6+1 0 3 0 

IMS 8 1 1 0 

IPS 5 0 1 0 

ISS 4+1 0 2 0 

CELKEM 25+2 2 7 1 

 
• Projekty podané do soutěže GAUK 2017 - do 14. kola grantové soutěže GAUK bylo 

podáno celkem 101 projektů. 
Podané projety: 

  IES IKSŽ IMS IPS ISS CERGE CELKEM 
10.kolo/2013 35 18 19 20 15 8 115 
11.kolo/2014 29 14 15 26 15 16 115 
12.kolo/2015 31 6 12 37 10 22 118 
13.kolo/2016 27 13 11 31 13 16 111 
14.kolo/2017 29 12 11 19 13 17 101 
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• Kolegium rektora schválilo habilitační řízení dr. M. Gregora – od 1. prosince 2016 
docent. 

 
3) PhDr. David Emler, Ph.D. – předseda Akademického senátu FSV UK 
3a) Požádal o zaslání do zítřejšího večera zasílat podklady pro jednání AS FSV UK. 
 
4) doc. MgA. Filip Láb, Ph.D. - proděkan pro vnější vztahy 
4a) V pondělí 28. 11. 2016 se koná Advent na UK - za FSV UK bude stánek s fakultním oblečením 

a doplňky - venkovní část (jarmark) je od 14 do 18 hodin, ze studentských spolků bude 
Politologický klub. 

4b) Dne 13. 1. 2017 se koná  Reprezentační ples UK - rezervační systém je k dispozici od pondělí 
jen do 30. 11. 2016 na stránkách:  http://www.ples.cuni.cz/. 

4c) Na FSV UK byly zaslány novoročenky, které lze rozložit na vánoční ozdobu, během příštího 
týdne distribuce na součásti v objednaných počtech.  

4d) O PPC kampaně mají zájem IES FSV UK, IMS FSV UK, ISS FSV UK a IEPS FSV UK. 
4e) Magnety na dveře (informace o nepřítomnosti, atd.) byly nabídnuty součástem, zájem IMS 

FSV UK a IPS FSV UK.  
4f) Vyšla inzerce FSV UK v Učitelských novinách.  
4g) Nasmlouvané veletrhy Moskva a Petrohrad domlouvané na leden, náklady jen za cestovné.  
4h) Výzva z RUK na přednášku Leopold Pospíšil - Kritika sociálních věd  - vhodné zajistit účast 

fakulty.  
4i) Uzavřít partnerství s Gymnáziem Truhlářská, která by mohla být naší první partnerskou 

školou a ptá se, zda by to již mohl nějak uzavřít, či je potřeba zadat návrh nejprve fakultě, 
tam se to podepíše (viz podpisy na certifikátu) - oddělení PR bude evidovat školy.  

4j) Jednání se zástupcem St. Gallen Symposium o spolupráci (studentské konference), 
studentům bude výzva zaslána.  

4k) Finální objednávka FSV UK fakultní kolekce - dojde k rozšíření nabídky (čepice + nová 
dámská trička). 

4l) Domlouvání další spolupráce s Master Studies. 
 

5) JUDr. PhDr. Tomáš Karásek, Ph.D. – proděkan pro rozvoj 
5a) OP VVV - ve středu 23. 11. 2016 proběhlo jednání děkana a proděkana pro rozvoj s 

kvestorkou UK. Kvestorka byla informována o záměru opravit vnější zbývající vnější plášť 
stávajících budov jinonického areálu s využitím dotačního programu OPŽP a investičního 
programu univerzity s tím, že žadatelem o dotaci by do převedení areálu do správy FSV UK 
byla Správa budov a zařízení UK. Rovněž byla informována o potřebě převést areál do správy 
FSV UK před případným zahájením rekonstrukčních prací s tím, že jsou v této věci vedena 
jednání s FHS UK. 

5b) Předložil k posouzení návrh opatření děkana ke správě fakultních webů, o vydání opatření 
bude informován AS FSV UK. 

5c) Licence MS Office EES - proběhlo hodnocení nabídek v rámci univerzitního výběrového 
řízení. V závislosti na finalizaci VŘ proběhne podpis rámcové smlouvy, k níž bude moci 
přistoupit FSV. Teoreticky bude možné zvládnout do konce roku, v tom případě by byla 
během ledna spuštěna CIVT aplikace pro distribuci licencí, které by byly k dispozici cca od 
začátku února. Každý zaměstnanec a student si bude moci instalovat licenci MS Office ve verz 
Professional Plus až na 5 zařízení, potřeba zajistit propagaci. 
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5d) Systém rezervace konzultací - společnost Lentea nedodala ve stanovené lhůtě na základě 
poslední výzvy k součinnosti žádné podklady, navrhl zvolit alternativní řešení formou 
vlastního vývoje/adaptace aplikace. Děkan navrhl předat podklady ke konzultaci právničce.  

5e) Informoval o účasti na slavnostním zahájení Institutu pro studium strategických regionů UK 
dne 23.11 2016. Rektorovi UK bude zaslána žádost o možnost zařazení zástupců FSV UK do 
rady.  
 

6) Mgr. Tomáš Gec – pověřený tajemník fakulty 
6a) Proběhl přechod na novou verzi WhoIS, lepší přehled napříč UK. 
6b) Porada tajemníků FSV UK - změna fakturace za zahraniční studenty, domluven systém 

účtování, ve spolupráci OZS a EO bude vytvořena informační tabulka pro předpokládané 
příjmy u zahraničních studentů. 

6c) Probíhá příprava vnitřního kontrolního systému a evidence smluv.  
6d) Na poradě vedoucích oddělení bude s právničkou projednán systém nastavení schvalování 

smluv, dále bude projednáno na poradě tajemníků institutů FSV UK.  
 

7) PhDr. Ing. P. Soukup – proděkan pro studijní záležitosti a další formy vzdělávání 
7a) Ve dnech 23. a 24. 11. 2016 na RUK proběhly kulaté stoly k jednotlivým oblastem vzdělávání 

(za FSV UK Ekonomie, Historie, Mediální a komunikační studia, Politické vědy, Sociologie). 
Na základě kulatých stolů budou předloženy AS FSV UK a VR FSV UK podklady ke schválení 
účasti FSV UK v příslušné oblasti při institucionální akreditaci podávané UK. Podání 
institucionální akreditace je plánováno na září 2017, předpokládaný počátek vnitřních 
akreditací na UK je následně na jaře 2018. 

7b) Dne 25. 11. 2016 schválil Akademický senát UK první balík vnitřních předpisů s výjimkou 
nového stipendijního řádu. Někteří senátoři požadovali snížení procenta studentů, kteří mají 
obdržet prospěchové stipendium (nyní 10 %). Vedení FSV UK tento požadavek podporuje a 
zašle v tomto smyslu své stanovisko AS UK. Díky snížení procenta studentů pobírajících 
prospěchové stipendium by bylo možné navýšit částku jednotlivě vyplácených stipendií a 
zároveň část prostředků stipendijního fondu užít na jiné aktivity, zejména na další 
studentskou mobilitu. 

7c) Dne 24. 11. 2016 FSV UK odeslala připomínky k druhému balíku vnitřních předpisů UK. FSV 
UK zejména navrhuje, aby Akreditační standardy byly dalším vnitřním předpisem a ne 
opatřením rektora. Detailní diskuse proběhne na RKR konaném 7. 12. 2016.  

 
8) PhDr. Zuzana Kasáková, Ph.D. – proděkanka pro zahraniční styky 
8a) Ve dnech 30. 11. - 4. 12. 2016 se účastní  Dny UK ve Washingtonu. 
8b) Příprava výběrového řízení na pozici referenta v rámci OZS, výběrové řízení proběhne v 

prosinci 2016.  
8c) Příprava spolupráce s University of Cambridge. 
8d) Revize letních škol. 
8e) Příprava návrhu kvót pro Erasmus ve spolupráci s proděkankou pro ekonomiku a 

proděkanem pro studijní záležitosti.  
8f) Používání fakultních emailů u studentů cizojazyčných oborů - požádala proděkana Karáska o 

zjištění informace, od kdy můžou zahraniční studenti používat fakultní email (mezifakultní 
dohody, Erasmus), navrhla, aby první komunikace se studentem (zaslání faktury) probíhala  
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přes soukromý email s přidanou informací, že další komunikace bude probíhat již přes 
fakultní email.  
 

9) PhDr. N. Švarcová, Ph.D. – proděkanka pro ekonomiku 
9a) Snižování částky, která přichází za doktorská stipendia z děkanátu - dojde v polovině roku 

2017 - spočítala částku doktorských stipendií které se mohou rozdělit podle výkonových 
kritérií.  

 
 
 
 
 
Zapsala: Klára Novosadová  
Vidi: Jakub Končelík 


