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Zápis č. 5  
z jednání kolegia děkana ze dne 13. 2. 2017  

 
Přítomni: P. Bednařík, T. Gec, Z. Kasáková, T. Karásek, J. Krejčí, F. Láb, P. Soukup,  
Omluveni: D. Emler, J. Končelík, N. Švarcová 
 
Sdělení proděkanů:  
1) doc. Mgr. Jaromír Krejčí, Ph.D. – proděkan pro vědu a výzkum  
1a) Nominace na Cenu Josefa Hlávky za rok 2016 - K. Králová, H. Kubátová, Poválečná 

rekonstrukce židovských komunit v zemích středovýchodní, jihovýchodní a východní Evropy, 
Praha: Karolinum, 2016; V. Střítecký, V. Georgia, Developmentalist Trajectories of the 

Ethnopolitical Mobilisation, Praha: Karolinum, 2016. 
1b) Rozpočet SVV 2017 - dle rozhodnutí děkana vzhledem k tomu, že nejsou dostupná data pro 

výpočet, zůstanou částky na instituty FSV UK stejné jako v roce 2016. 
1c) Z RUK zaslány posudky a smlouvy na projekty schválené v programu Progres - 6 projektů 

Progres z FSV UK 1 projekt hodnocení A, 4 projekty hodnocení B, 1 projekt hodnocení C; do 
20. 2.2017 je nutné nahlásit do GAP řešitele jednotlivých projektů. 

1d) RVV zveřejnila 4. etapu hodnocení 2015 (RIV 2010-2014), připomínky by se měly zaslat do 
21. února 2017. 

1e) Na základě nového VŠ zákona byl aktualizován Řád habilitačního řízení a řízení ke 
jmenování profesorem - zavádí se povinné poplatky, bude vydáno opatření děkana.      
 

2) doc. MgA. Filip Láb, Ph.D. - proděkan pro vnější vztahy 
2a) Na zasedání AS FSV UK bylo odsouhlaseno jmenování doc. Mgr. Jaromíra Krejčího, Ph.D. 

proděkanem pro vědu a PhDr. Petra Bednaříka, Ph.D. proděkanem pro kvalitu a koncepci 
studia a postgraduální studium.  

2b) UK se připojí k akci VLAJKA PRO TIBET, dne 10. března 2017 vyvěšením vlajky Tibetu před 
budovou Karolina. FSV UK se stejně jako v minulých letech k akci vyvěšením vlajky na 
budově Hollaru připojí. 

2c) V pondělí byla instalována nová výstava na schodišti v Hollaru "Migration to Europe: Can it 
Work for Development" Rada pro mezinárodní vztahy vyhlásila v roce 2010 mezinárodní 
výtvarnou soutěž plakátů  pro studenty vysokých výtvarných škol na téma "Migration to 
Europe: Can it Work for Development?". Soutěže se zúčastnilo 218 studentů z Bulharska, 
Černé Hory, České republiky, Itálie, Francie, Makedonie, Polska, Rakouska, Rumunska, Ruska, 
Slovenska, Srbska a Velké Británie. 

2d) Byly osloveny sekretariáty kateder sociologie (Brno, Opava, Ostrava, Hradec, Budějovice, 
Liberec, Olomouc a Plzeň) s prosbou o zveřejnění informace o výběrovém řízení na ředitele 
ISS FSV UK.  

2e) Vytvořeny šablony na jednoduché letáky a plakáty - budou rozeslány součástem a zároveň 
zveřejněny na intranetu. 

2f) Projekt Společenské vědy studentům - s ředitelkou z gymnázia v Truhlářské, paní 
Kendíkovou, se podařilo dojednat partnerství. Budou splněny podmínky partnerství, včetně 
„výměny log“ za účelem propagace na webových stránkách. Na této škole jsou již domluveny 
čtyři další přednášky (v únoru a dalších měsících), další přednáška proběhne v únoru na 
Gymnáziu Na Vítězné pláni. 
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2g) Společná schůzka kvůli naplánování fotografování kolekce oblečení a doplňků FSV UK.  
2h) Dnes proběhne další koordinační schůzka k novému fakultnímu webu.  
 
3) JUDr. PhDr. Tomáš Karásek, Ph.D. – proděkan pro rozvoj 
3a) Projekt rekonstrukce Jinonice (výzva 016 OP VVV): Ve středu 15. 2. 2017 od 10 hodin 

informační schůzka s řediteli institutů FSV UK, představení řešení rozmístění FSV UK v 
Jinonicích po rekonstrukci. Naváží informační schůzky s komisemi AS FSV UK a jednotlivými 
instituty během LS 2017. 

3b) Nezpůsobilé náklady rekonstrukce jinonického areálu: Připraven dopis prorektoru Hálovi, 
který bude informovat o zájmu fakulty o registraci investiční akce na opravu vnějšího pláště 
budovy B v Jinonicích v investičním programu univerzity, který bude spuštěn v roce 2018. 
Žádost bude vznesena ve výši cca 54 milionů bez DPH (rozpočet akce se momentálně 
zpracovává) s tím, že bude připravena náhradní, méně finančně náročná varianta, pokud by 
tato částka byla neprůchozí.  

3c) Zpracován strategický plán činností CIVT v roce 2017, provázán s plánem investic. 
Univerzita nabízí možnost investičních nákupů ICT vybavení v celkovém objemu 50 milionů 
Kč (v rámci celé univerzity). Mezi priority CIVT bude vedle zpracování investičního plánu 
patřit elektronický oběh dokumentů, systém rezervace konzultací, spolupráce na vytvoření 
nového webu a vysoutěžení rámcové smlouvy na fakultní projektory a PC. 

3d) S ÚVT předběžně konzultována možnost využití jejich podpory v oblasti správy linuxových 
serverů a sítí, realizace na straně FSV UK závisí na podobě rozložení pracovní agendy mezi 
pracovníky CIVT po odchodu pana Blažka. 

3e) Na LFHK konzultována možnost využití elektronizace dovolenkových formulářů a evidence 
docházky. Zatím ve fázi testování, budeme informováni o výsledku a možné využitelnosti. 

3f) Návrh na zavedení angličtiny jako druhého pracovního jazyka fakulty - v rozpočtu 2017 
vyčlenit prostředky na přípravnou koncepční analýzu, bude oslovena vedoucí KJP s žádostí o 
koordinaci agendy. 

 
4) Mgr. Tomáš Gec – pověřený tajemník fakulty 

4a) Informoval o průběhu jednání s ředitelem IMS a Mgr. Horníčkovou k projektu PRIMUS.  
4b) Na intranetu dochází k postupné aktualizaci formulářů, jsou zveřejněny vzory smluv, 

budou přidány vzory pracovních dohod.  
4c) Schůzka k opatření děkana k cestovním příkazům, upravená verze bude zaslána kolegiu 

děkana.  
4d) Řeší s právničkou nepojmenované smlouvy, které jsou primárně pro studenty k proplacení 

cestovních náhrad.   
 
5) PhDr. Ing. Petr Soukup – proděkan pro studijní záležitosti a další formy vzdělávání 
5a) Z RUK zaslán seznam dlužných poplatků za rok 2013 a 2014 ve výši cca 1,6 milionu - 

proběhne kontrola dlužníků a seznam k vymáhání bude předán na RUK.  
5b) Zpráva o výsledcích tvůrčího volna doc. Konráda bude předána děkanovi.  
5c) Dopis z RUK - dotaz, zda bude FSV UK požadovat oblast vzdělávání Mediální a komunikační 

studia pro institucionální akreditaci UK, nebo zda bude FSV UK akreditovat nové programy 
přímo přes Národní akreditační úřad - na RUK bude zasláno vyjádření, FSV UK usiluje o 
institucionální akreditaci pro OV18 (Mediální a komunikační studia).   
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6) PhDr. Zuzana Kasáková, Ph.D. – proděkanka pro zahraniční styky 
6a) Dnes začíná orientation week pro studenty Erasmus, Opletalova, Jinonice; zastoupeno nejen 

OZS, ale i koordinátoři Erasmus za jednotlivé instituty FSV UK.  
6b) Komunikace se zástupci britských univerzit ohledně možné spolupráce. 
6c) Příprava Dnů UK ve Spojeném království.  
6d) Komunikace s proděkankou pro zahraniční vztahy FAMU o možné spolupráci. 
6e) Na základě komunikace s RUK domluveno setkání s rektorem Jerevanské univerzity, které 

proběhne 26. dubna 2017. 
 
7) PhDr. Petr Bednařík, Ph.D.- proděkan pro koncepci a kvalitu studia a doktorské studium 
7a) Z RUK byl zaslán pokyn rektora k provedení revize evidence stáží doktorandů za akademický 

rok 2015 - 2016, termín dodání na RUK byl stanoven na 3. března 2017. Centra doktorských 
studií dostala od studijního oddělení tabulku údajů ze SISu s průvodním dopisem a do 17. 
února mají provést kontrolu údajů o stážích doktorandů na svých institutech. Poté bude 
provedena kompletace údajů za fakultu.   

7b) Na odboru koncepce studia a akreditací RUK proběhlo jednání ohledně přípravy 
institucionální akreditace. Podle harmonogramu nyní fakultní AS a VR budou v březnu 
schvalovat oblasti vzdělávání, protože za celou univerzitu je bude projednávat VR UK dne 30. 
března 2017. 

7c) Univerzita 3. věku - bylo ukončeno přijímání přihlášek zájemců o studium, v letním semestru 
bude otevřeno 13 kurzů. Jsou zaneseny do rozvrhu v SISu a všechny se opět budou 
uskutečňovat v Hollaru.  

 

 

 

 

 

 

Zapsala: Klára Novosadová 
Vidi: Filip Láb 
 


