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Zápis č. 8  
z jednání kolegia děkana ze dne 6. 3. 2017  

 
Přítomni: P. Bednařík, T. Gec, T. Karásek, J. Končelík, F. Láb, P. Soukup, N. Švarcová 
Omluveni: D. Emler, J. Krejčí, Z. Kasáková,  
 
Sdělení děkana: 
1) Informoval o plánované schůzce s panem Onderkou ze společnosti Lázeňská investiční a se 

zástupci FAMU o možnostech zřízení fakultní školky v budově mezi oběma fakultami. 
2) Sabatikl dr. Hany Kubátové nelze povolit, proběhla též konzultace s právničkou, není splněna 

podmínka sedmi odpracovaných let. 
3) Nabídl kolegiu k posouzení výsledky tvůrčího volna dr. Viléma Novotného. 
4) Informoval o nabídce startovacích bytů RUK, předal proděkanu Lábovi k dalšímu zveřejnění v 

rámci fakulty. 
5) Do výběrového řízení na ředitele ISS se již přihlásili zájemci; na ISS odchází ke konci funkčního 

období stávajícího ředitele také tajemnice institutu – ve funkci tajemnice bude dočasně 
zastupovat dr. Klejnová - tajemnice CESES, zároveň na pozici již bylo vypsáno výběrové řízení. 

6) Z RUK byla zaslána nová informace k rozdělení podílu na programech Progres na rok 2017 – 
Ekonomická komise AS UK odmítla dvoukolové dělení, do 17. 3. 2017 se tedy má na rektorát 
nahlásit procentní podíl jednotlivých programů Progres, na kterých se fakulta podílí. 

7) Kolegium rektora schválilo všechny fakultní projekty podané do soutěže SVV. Výše schválené 
dotace odpovídá žádosti. Projekty jsou odsouhlaseny na 3 roky. Jednoletý zůstal pouze projekt 
doktorandské konference ISS. 

 
8) doc. MgA. Filip Láb, Ph.D. - proděkan pro vnější vztahy 
8a) Podklady výběrového řízení pro realizaci nového webu byly předány na ekonomické oddělení. 
8b) V sobotu 4. 3. 2017 byla FSV UK v pořadu ČT Z metropole.  
8c) V pondělí 27. 2. 2017 se konala na RUK schůzka webmasterů fakult, zúčastnili se zástupci PR a 

CIVT - předmětem bylo zejména sjednocení záhlaví fakultních webů po vzoru univerzitního 
webu. 

8d) 10. - 11. 3. 2017 se koná studijní veletrh EDUfair v Bělehradě, účastní se zástupci OZS a PR (V. 
Vichnarová, S. Fišerová) 

 
9) JUDr. PhDr. Tomáš Karásek, Ph.D. – proděkan pro rozvoj 
9a) Náhradní doprava do Jinonic: ROPID a DPP informovány o stížnostech na přeplněnost autobusů 

z Nových Butovic v určitých časech (9:30, 11:00). DPP informoval, že v tomto týdnu provede 
další průzkum, který situaci ověří a případně spoje posílí. Informace přeposlána představitelům 
FF a FHS. 

9b) OP VVV: Provedena kontrola Strategického plánu rozvoje (SPR) UK - s ohledem na výzvy, které 
fakultu zajímají (předaplikační výzkum, mobilita výzkumných pracovníků) není třeba fakultní 
projektové záměry aktualizovat. Do výzvy 02_16_025 Předaplikační výzkum připravován 
projekt CESES, formálně jej bude podávat Masarykova univerzita. 

9c) OP VVV: Zpracována aktualizovaná tabulka poměru úvazků a kancelářské plochy, kterou 
využívají instituty, rozeslána členům kolegia děkana. Z tabulky vyplývá, že rekonstruovaný 
jinonický areál by institutům poskytl v průměru o cca ⅓ vı́ce kancelářské plochy (z 1261 na 
1727 m2 celkem, resp. z 5,91 na 8,1 m2 na přepočtený úvazek). 
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9d) Podepsána dílčí fakultní smlouva jako součást rámcové dohody UK na dodávku elektronické 
licence Microsoft EES. Během následujících 14 dnů bude připraven nástroj pro distribuci licencí 
zdarma pro zaměstnance a studenty FSV UK. 

 
10) Mgr. Tomáš Gec – pověřený tajemník fakulty 
10a) V pátek 3. 3. 2017 se konala porada tajemníků institutů: 

a. pan Ježek upřesnil dobu IT podpory v jednotlivých objektech FSV UK  
b. opatření děkana ekonomické povahy a návrhy změn základních formulářů budou 

zasílány tajemníkům institutů k zaslání připomínek 
c. proběhla diskuse ohledně zavedení elektronických stravenek místo papírových při 

současném navýšení na 110,- Kč v případě přechodu na elektronickou verzi; na instituty 
bude zasláno podrobnější info o jednotlivých řešeních a dotazem, jakou variantu 
preferují 

10b) Informoval o nabídce z RUK na centralizovanou zakázku Centrální nákup xerografického 
papíru, obálek a poštovních tašek. 

10c) Ve středu 8. 3. 2017 se uskuteční porada tajemníků fakult na RUK. 
10d) Od dalšího týdne bude upravena pracovní doba IT podpory v Jinonicích – delší v pondělí a 

kratší v pátek. 
10e) Proběhla diskuse ohledně zveřejňování pracovních pozic a potřebě zveřejňování inzerátů na 

jobs.cz. 
 
11) PhDr. Ing. Petr Soukup – proděkan pro studijní záležitosti a další formy vzdělávání 
11a) Informoval o novém opatření děkana ohledně poplatků za habilitační a jmenovací řízení  - s 

účinností od 1. 3. 2017. 
 
12) PhDr. Petr Bednařík, Ph.D. – proděkan pro koncepci a kvalitu studia a doktorské 
studium 
12a) Tento týden budou na zasedání AS FSV UK a VR FSV UK v souladu s Akreditačním řádem UK 

schvalovány oblasti vzdělání, do nichž se fakulta hodlá zapojit.  
12b) Proběhla jednání se zástupci FF UK a FHS UK ohledně zajištění oblasti vzdělávání č. 18 

Mediální a komunikační studia.    
12c) Studijní oddělení dokončilo revizi údajů o zahraničních výjezdech doktorandů v 

akademickém roce 2015/2016. Údaje má nyní k dispozici RUK.  
12d) Vedoucí studijního oddělení připravila podklady pro přípravu nového opatření děkana o 

doktorském studiu. Nyní bude sestaven návrh opatření.  
12e) Studijní oddělení uzavřelo nabídku kurzů  U3V pro následující akademický rok. Podklady 

budou také zaslány na OVV k přípravě brožury pro zájemce o studium a další propagaci 
studijní nabídky.  

 
13) PhDr. Natálie Švarcová, Ph.D. - proděkanka pro ekonomiku 
13a) Informovala o přípravě dokumentu „Principy rozdělování příspěvků a dotací“. 
13b) Informovala o připravovaném katalogu kurzů CŽV pro aplikační sféru, budou informovány 

instituty FSV UK. 
 
Zapsala: PhDr. Sylvie Fišerová 
Vidi: Jakub Končelík 


