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Zápis z jednání kolegia děkana č. 4 
ze dne 25. ledna 2016 

 
 
Přítomni: T. Karásek, J. Končelík, M. Kubát, P. Soukup, T. Weiss 
Omluveni: Z. Kasáková, F. Láb, N. Švarcová 
 
 
Sdělení děkana: 
1)     Sdělil, že ve čtvrtek 28. 1. 2016 zasedne komise pro výběr návrhu fakultních insignií. 
2)    Zúčastnil se schůzky se zástupci Studentského hnutí za solidaritu, jež na UK vzniklo s cílem 

vzdělávat veřejnost ohledně uprchlictví a propojit studenty a pedagogy napříč fakultami, děkan 
studentům přislíbil záštitu FSV UK.   

3)     Výběrové řízení na tajemníka fakulty se bude konat příští týden v pondělí. 
4)     Na FSV UK bylo zasláno poděkování Delegace Univerzity Karlovy Specque 2015 za podporu 18. 

ročníku kanadsko-evropské simulace Evropského parlamentu, poděkování IMS FSV UK a IPS FSV UK 
za podporu projektu.  

5)  Z důvodů navýšení smluvní ceny Taxi Praha byla ukončena smlouva o zprostředkování přepravy, 
dojde k přesoutěžení služeb taxi služby. 

 
Informace proděkanů fakulty: 

 
6) doc. PhDr. Michal Kubát, Ph.D. – proděkan pro vědu a výzkum a pro doktorské studium 
6a)  GAČR informuje o výzvě k předkládání návrhů společných česko-rakouských projektů základního 

výzkumu s počátkem řešení od roku 2017. Společný grant se podává na rakouské straně. Podrobné 
informace jsou na https://gacr.cz/vyzva-k-podani-rakousko-ceskych-navrhu-projektu-v-zakladnim-
vyzkumu-2016/. 
Termín fakultního oddělení vědy pro odevzdání projektu: 14. březen 2016. 

6b) UK pořádá: Dny Horizontu 2020 na Univerzitě Karlově v Praze, ve dnech 23. – 25. února 2016 v 
budově Karolina. Bližší informace: 
http://intranet.fsv.cuni.cz/FSVINT-1403-version1-dny_horizon_evropske_centrum.pdf. 

 
7) PhDr. JUDr. T. Karásek, Ph.D. – proděkan pro rozvoj 
7a)  S ÚVT domluveno nastavení sestavy rolí pro doplnění údajů v systému  WhoIS – propojení dat s 

databází RUK a FSV UK. 
7b) Informoval, že na RUK byla schválena matice výpůjček.   
7c)  Projednáno financování rozpočtovaných položek databáze Sage. 
7d) Předložil návrh rozpočtování a spoluúčasti institutů FSV UK financování databází. Domluven návrh 

postupu: 
1.    databázi SAGE hradí z centrálního rozpočtu. 
2.    Ostatní databáze hradí fakulta z 50 %, zbylých 50 % je placeno z rozpočtů institutů. Rozdělení 

spolufinancování mezi instituty je dáno poměrem mezi počty přístupů k dané databázi v 
předchozím roce. 

3.    Při nákupu nové databáze platí v prvním roce jejího používání 50 % nákladů institut, který nákup 
navrhl. Je-li navrhovatelů více, dělí se mezi ně náklady v poměru, na němž se dohodnou, případně 
rovným dílem. V druhém a každém dalším roce využívání databáze platí ustanovení bodu 2. 
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7e) Předložil návrh principů financování v rámci projektu OP VVV – kolegium děkana návrhy projednalo 
a rozhodlo, že u projektů OP VVV, které jsou připravovány na úrovni institutů, platí fakulta 50 % 
nákladů. Náklady jsou vymezeny jako práce příslušných zaměstnanců děkanátu a náklady na firmu 
zajišťující projektovou podporu. 

7f)   Informoval o výhledu příprav fakultních projektů. 
 
 
8) Tomáš Weiss – předseda AS FSV UK 
8a)  Zítra bude rozeslána pozvánka na únorové zasedání AS FSV UK. 
 
 
9) PhDr. Ing. P. Soukup – proděkan pro studijní záležitosti a další formy vzdělávání 
9a) Informoval o nabídce firmy pro výrobu tubusů s popisem nebo logem fakulty. Kolegium s návrhem 

oslovit další firmu a srovnat nabídky souhlasilo. 
9b) Informoval o přípravě postupu pro vymáhání dlužných poplatků za studium za rok 2006.   
9c)  Od dnešního dne bude spuštěno elektronické hodnocení kurzů. 
9d) Informoval o přípravách zavedení elektronické rezervace konzultačních hodin. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zapsala: Novosadová Klára 
Vidi: Jakub Končelík 
 


