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Zápis z jednání kolegia děkana č. 8  

ze dne 22. února 2016 
 
 
Přítomni: L. Doleželová, D. Emler, T. Karásek, Z. Kasáková, J. Končelík, M. Kubát, F. Láb, P. Soukup,            
N. Švarcová 
Omluveni:  
 
Sdělení děkana:  
1) Na schůzce na RUK s prof. PaedDr. Radkou Wildovou, CSc. projedná náležitosti nápravy pro možnost 

opakovaného předložení dvou zamítnutých akreditačních spisů. 
2) Příští týden v úterý zasedá AS FSV UK. Podklady pro jednání AS FSV UK budou zasílány předsedovi 

AS FSV UK do pondělního večera, komentář k plnění dlouhodobého záměru FSV UK a aktualizace 
dlouhodobého záměru za rok 2014 připraví proděkan Láb. Členům AS FSV UK bude nabídnuta 
možnost prezentace agendy příslušného rezortu, kterou přednese na každém zasedání jeden z 
proděkanů.   

3) V pondělí 29. 2. 2016 bude schůzka kolegia děkana zrušena. 
 
Informace proděkanů fakulty: 
4) doc. PhDr. Michal Kubát, Ph.D. – proděkan pro vědu a výzkum a pro doktorské studium 
4a) Grantová agentura ČR vyhlásila soutěž na standardní, juniorské a mezinárodní grantové projekty (s 

Německem, Koreou a Tchaj-wanem) s počátkem řešení od 1. 1. 2017.  
Termín zaslání návrhů na oddělení vědy: 18. března 2016.  

4b) Výsledky soutěže SVV projektů pro rok 2016 – 5 344 tis. Kč (celková dotace fakultu nárůst oproti 
roku 2015 o 212 tis. Kč., zatím schváleno kolegiem rektora, definitivně Akademický senár UK na 
začátku dubna) 

4c) Dotace na PRVOUK 2016 36 710 538 Kč -  nárůst oprosti roku 2015 o o 3 610 tis. Kč. Termín pro 
zaslání rozdělení dotace mezi jednotlivé fakultní PRVOUK – 7. března 2016.  

4d) Z RUK zaslána výzva k předkládání podnětů k návrhu struktury programů Progres (programy 
Progres nahradí od 1. 1. 2017 dosavadní PRVOUKy), návrhy musí být předloženy do 31. 3. 2016 na 
RUK, projednáno bude se zástupci Rady Prvouku a řediteli institutů FSV UK.  

4e) Návrhy nominací pro sběr dat do hodnocení II. pilíře za FSV UK byly odeslány.  
 
5) PhDr. JUDr. Tomáš Karásek, Ph.D. – proděkan pro rozvoj  
5a) V pátek byly zaslány fakultní anotace výzev ESF a ERDF na rok 2016 v rámci OP VVV. 
5b) Na příští týden bylo svoláno jednání k celofakultním projektům OP VVV, na základě shromážděných 

podnětů budou projekty zapracovány. 
5c) Informoval o schůzce s architekty ohledně zastínění atria v budově Hollar, projekt je připraven. 

Studie proveditelnosti na Jinonice by měla být připravena příští týden. 
5d) Pan Vejvoda se zúčastnil na RUK jednání o financování fakultních projektů. 
5e) Domluvena finální podoba nápisu „Univerzita Karlova“ na budově v Jinonicích. 
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5f) Informoval o návrhu ředitelky knihovny TGM v Jinonicích s výhledem na fungování knihovny.   
5g) Projednáno řešení IT podpory pro CESES v Celetné, řešeno bude na základě přepočtu úvazků a 

srovnání agendy zaměstnanců CIVT. 
 

6) doc. MgA. Filip Láb, Ph.D. - proděkan pro vnější vztahy 
6a) FSV UK se zúčastnila výzkumu v uplatnění absolventů prostřednictvím trendence Graduate 

Barometer. 
6b) Oddělení pro vnější vztahy se podílí na projektu Maturnat 2016 pro uchazeče středních škol, 

pořádaný server Jobs.cz, se kterým FSV UK spolupracuje. 
6c) Minulý týden natáčela Česká televize reportáž o fakultních skútrech a fakultním oblečení, poděkoval 

studentům cizojazyčných programů za účast při natáčení. Investice do skútrů se díky inzertnímu 
prostoru fakultě již vrátila.  

 
7) Mgr. Lenka Doleželová – vedoucí ekonomického oddělení 
7a) Na poradě vedoucích oddělení byla vznesena žádost projednat zastínění atria v budově Hollar s 

vedením fakulty, děkan navrhl, aby toto téma bylo zařazeno na Hyde Parku pro zaměstnance 
děkanátu, které se bude konat v druhé polovině letního semestru. 

7b) Projednáno čerpání nulového cestovního příkazu (čerpaní neplaceného volna nebo dovolené), o 
čerpání rozhoduje ředitele institutu, který rozhodne, zda akademik, který jede na pracovní cestu 
hrazenou jinou institucí než je FSV UK, bude čerpat dovolenou, náhradní volno a nebo zda bude 
vyslán i za FSV UK. V takovém případě je třeba uvést zdroj, ze kterého budou hrazeny případné 
vzniklé náklady plynoucí ze zákonné povinnosti uhradit zaměstnanci stravné, které může v takovém 
případě vzniknout i přestože zaměstnanec od FSV UK nic nepožaduje. 

7c) Příští týden se koná workshop k pracovním cestám, kde bude prezentována i cestovní kancelář, 
zajišťující letenky, ubytování a další typy služeb na pracovní cesty. 

7d) Na osobní oddělení bude přijat vedoucí osobního oddělení s právní znalostí. 
7e) Z RUK zaslána žádost o vyjádření k výsledkům škodní komise za poplatky za rok 2016, na RUK bylo 

zasláno sdělení, že FSV UK bude pohledávky za poplatky za rok 2006 vymáhat, proto škodní komise 
nebude svolána. 

 
8) PhDr. David Emler, Ph.D. – předseda Akademického senátu FSV UK 
8a) Vznesl dotaz na pokračování výběru fakultní insignie, děkan sdělil, že komise již vybrala vítěze obou 

soutěží na motto i motiv fakultního žezla, nyní probíhají konzultace s odborníky na insignie UK.  
 
9) PhDr. Ing. Petr Soukup – proděkan pro studijní záležitosti a další formy vzdělávání 
9a) Akreditační spisy IMS oboru Master in International Studies odeslal jako podklad projednání na AS 

FSV UK.  
9b) Zúčastnil se Rady vysokých škol za účasti ministryně školství a diskutovala se budoucí podoba 

akreditačního procesu v ČR.  
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10) PhDr. Zuzana Kasáková, Ph.D. – proděkanka pro zahraniční styky 
10a) Projednáno a schváleno opatření děkana „Stanovení cen za pronájem místností na FSV UK v 

Opletalově ulici a v budově Hollar pro partnerské programy (letní a zimní školy) na pronájmy 
opatření pro naše partnery“.  S účinností od 1. března 2016 budou tak vydána dvě nová opatření 
děkana „Stanovení cen za pronájem místností na FSV UK v Opletalově ulici a v budově Hollar pro 
partnerské programy (letní a zimní školy) na pronájmy opatření pro naše partnery“ a „Stanovení 
režií pro letní školy organizované na FSV UK“. 

10b) Informovala o průběhu schůzky s vedoucí Útvaru kolejí a menz, zejména byla řešena otázka 
dvojích cen pro studenty samoplátce a úroveň služeb poskytovaných studentům.  

10c) Informovala o plánovaných výběrových řízeních v rámci mezifakultních dohod. 
 
 
11) PhDr. Natálie Švarcová, Ph.D. - proděkanka pro ekonomiku 
11a) Informovala, že dnes se koná výběrové řízení na obsazení pozice vedoucí ekonomického oddělení. 

 
 
 
Zapsala: Novosadová Klára 
Vidi: Končelík Jakub 


