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Zápis č. 23  
z jednání kolegia děkana ze dne 4. 9. 2017  

 
Přítomni: P. Bednařík, T. Gec, F. Láb, T. Karásek, Z. Kasáková, J. Končelík, J. Krejčí, P. Soukup, N. 
Švarcová 
Omluveni: D. Emler 
 
Sdělení děkana: 
1) Probíhá příprava inzerátu na výběrové řízení tajemníka fakulty. Lhůta na podávání kandidátek 

na funkci děkana byla stanovena v termínu od 1. 9. do 25. 9. 2017. 
2) S děkanem FAMU jednal o uzavření memoranda pro jednání k případnému propojení budov 

FSV UK a FAMU, požaduje vytvoření pracovní skupiny k posouzení dalších dokumentů.  
3) Informoval o zaslaném dotazu studenta ve věci neprofesionálních šablon závěrečných prací 

zveřejněných v opatření děkana č. 29/2010 Pravidla pro evidenci, odevzdávání a zveřejňováni 

závěrečných prací - proděkan Soukup sdělil, že jsou připraveny nové šablony, které budou 
zveřejněny v novém opatření děkana.  

4) Kolegium děkana schválilo, že cvičený poplach proběhne ve čtvrtek 12. 10. 2017:   
budova Opletalova v 9.10 hod.  
budova Hollar v 10.30 hod.  
Informace bude zaslána ředitelům institutů v budově Hollar a Opletalova. 

5) Informoval o přípravě fakultního žezla a taláru, k dispozici jsou fotky u proděkana Lába, 7. 10. 
2017 proběhne odlévání žezla a 18. 1. 2018 slavnost a výstava v Karolinu.  

6) Pronájem prostor pro FSV UK v budově v Rytířské ulici bylo předáno k dalšímu jednání 
kvestorce UK. 

7) Informoval o konferenci k plagiátorství. 
 

Sdělení proděkanů: 
8) doc. Mgr. Jaromír Krejčí, Ph.D. – proděkan pro vědu a výzkum  
8a) Vyhlášena 1. veřejná soutěž v programu ÉTA TA ČR na podporu aplikovaného 

společenskovědního výzkumu. Předpokládaná maximální doba řešení projektu jsou tři roky. 
Soutěžní lhůta běží od 16.8.2017 do 27.9.2017 a veškeré podrobnosti lze zjistit na následujícím 
odkazu: https://tacr.cz/index.php/cz/programy/program-eta/1-verejna-soutez-programu-
eta.html Termín pro odevzdání podkladů na fakultní oddělení vědy: 20. září 2017. Podle 
předběžných informací z OV FSV UK se připravuje cca 8 projektů. 

8b) Vyhlášena Cena rektora pro nejlepší absolventy Univerzity Karlovy za akademický rok 
2016/2017. Cena rektora může být udělena vynikajícím studentům bakalářského studijního 
programu nebo magisterského studijního programu v závěru jejich studia, kteří v jeho průběhu 
dosáhli mimořádných výsledků ve vědecké, výzkumné, sportovní nebo kulturní činnosti. Pro 
letošní rok lze navrhovat studenty, kteří své studium řádně ukončili v akademickém roce 
2016/2017. Za fakultu je možné poslat pouze jednu nominaci za bakalářský studijní program a 
jednu za magisterský studijní program. Termín zaslání návrhu na udělení Ceny rektora v tištěné 
i elektronické verzi na odd. vědy: 13. října 2017. Další informace k Ceně rektora zde: 
http://www.cuni.cz/UK-382.html. 

8c) Na RUK byla zaslána nominace IMS FSV UK na Cenu ministra školství, mládeže a tělovýchovy za 
mimořádné výsledky ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích - doc. PhDr. Michal 
Kubát, Ph.D., PhDr. Martin Mejstřík a PhDr. Jiří Kocián za vydanou knihu Populismus v časech 
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krize. 1 vyd. Praha: Univerzita Karlova, nakladatelství Karolinum, 2017. 227 s. ISBN 978-80-
246-3439-5. 

8d) Výsledky univerzitní soutěže PRIMUS – úspěšné byly oba projekty podávané za FSV UK – IES 
FSV UK dr. Havránková, IPS FSV UK dr. Ditrych – připravují se dohody o řešení, na fakultu by 
měly být zaslány začátkem září 2017. 

8e) V rámci 2. kola univerzitní soutěže UNCE bylo podáno pět fakultních projektů – čtyři projekty za 
IPS FSV UK, jeden projekt za ISS FSV UK (u dvou projektů účast i IMS FSV UK) a 1 
spoluřešitelský - IES FSV UK a CERGE FSV UK. Výsledky budou zveřejněny nejpozději 16. 
listopadu 2017 

8f) Na RUK odeslány nominace vybraných výsledků do nového hodnocení výsledků dle 
Metodiky17+. Odesláno 24 výsledků. Nominace proběhly na institutech FSV UK. 

8g) Nominace do odborných panelů a do odborných orgánů hodnotitelů RVVI – za fakultu odešlo 
celkem 10 nominaci z toho 4 nominace IKSŽ FSV UK do odborných panelů a 2 nominace ISS FSV 
UK a 1 IPS FSV UK do obou skupin.  Stávající členy odborných orgánů oslovila RVVI přímo. 

8h) V rámci H2020 přijaty další dva projekty, ve kterých je FSV UK partnerem – Skills and 

Integration of Migrants, Refugees and Asylum Applicants in European Labour Markets, (dr. 
Numerato, ISS), koordinátor, The Glasgow Caledonian University a Using science for/in 

diplomacy for addressing global challenges (dr. Young, IMS), koordinátor Zentrum für Soziale 
Innovation, Rakousko 

8i) 17. října 2017 se koná schůze proděkanů pro vědu na RUK. 
8j) O výsledcích hodnocení fakulty bude jednat s řediteli institutů FSV UK. 

 

9) doc. MgA. Filip Láb, Ph.D. - proděkan pro vnější vztahy 
9a) Zadání inzerce v tištěném časopise KamPoMaturitě - vychází 6. 9. 2017. 
9b) Přivezeny nové pamětní medaile s upraveným názvem Univerzity (zhotoveny byly i nové 

raznice kvůli změně názvu UK). 
9c) Byly doplněny skleniček s logem FSV UK do kuchyněk součástí. 
9d) Výměna, oprava a aktualizace rollupů.  
9e) Komunikace s RUK a příprava na slovenské veletrhy - 27. - 28. 9. 2017, Gaudeamus Nitra; - 10. - 

12. 10. 2017; AKADÉMIA & VAPAC® Bratislava. 
9f) Komunikace s RUK a příprava na veletrh Gaudeamus Brno - 31. 10. - 3. 11. 2017 (domluvena 

účast tří studentů - dříve byly z RUK povoleny jen dva, ale uchazečů je mnoho, předejde se 
frontám). 

9g) Příprava náborových letáků institutů FSV UK na další rok - grafika a aktualizace obsahu ve 
spolupráci s instituty FSV UK. 

9h) Schůzka s OZS ohledně veletrhů v zahraničí a následná registrace FSV UK na zahraničních 
veletrzích - do konce roku:  Master Messe Stuttgart - 18. 11. 2017; Master Messe Frankfurt - 25. 
11. 2017; 32nd IEFT (IEFT) - 28. - 29. 10. 2017, Turecko, Istanbul; 14. 11. 2017 - Praha - stánek 
zdarma díky spolupráci s Master and More a účasti na více veletrzích; na r. 2018 dále v plánu 
Masters Study Fair Milan 23. 1. 2018 a Middle East Student Recruitment,Tbilisi, 23. - 24. 2. 2018 

9i) Proběhlo výběrové řízení na pozici v OVV - Bc. Aneta Caltová nastoupí 18. 9. 2017.  
9j) Komunikace s přispěvateli sbírky Přísahejme na vlastní ohledně velikostí triček a objednání 

konkrétních triček. 
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9k) Příprava akce "Sen se stal skutečností" - rezervace prostor a komunikace ohledně možnosti 
využití prostor Křížové chodby pro menší výstavu, termín slavnostního setkání je stanoven 18. 
1. 2017. 

9l) Příprava focení studentů na propagační tiskoviny fakulty - proběhne 3. 10. 2017. 
9m) Příprava grafiky výroční zprávy za r. 2016. 
9n) Příprava nového webu - na konci července 2017 firma StoryTLRS dodala řešení; od té doby 

probíhá postupné přesouvání obsahu a při tom jsou postupně odkrývány nové nedostatky - 
firma komunikuje dobře, několikrát týdně (z počátku srpna i denně) PR a CIVT s firmou 
komunikují o nedostatcích; proběhla dvě školení zaměstnanců děkanátu k seznámení s 
redakčním systémem Drupal; jednotlivě pak zaměstnanci PR a CIVT předávají sekce těm 
zaměstnancům, kteří spravují různé jednotlivé stránky; pokud budou odstraněny současné 
hlavní nedostatky, příští týden by proběhlo testován  a 18. 9. 2017 by se mohl nový web spustit. 
Poděkoval V. Krausovi a oddělení PR za přípravu.  

 
10) JUDr. PhDr. Tomáš Karásek, Ph.D. – proděkan pro rozvoj 
10a) Informoval o stavu jinonického projektu, další postup bude konzultován na schůzce s 

kvestorkou UK,  do konce září 2017 bude odevzdána průběžná zpráva k institucionálnímu 
plánu.  

10b) Informoval o průběhu výběrovém řízení na vedoucího CIVT.  
10c) Elektronický oběh dokumentů - je plánováno spuštění modelu objednávek v testovacím 

prostředí (rozdělení příkazců operací a správců rozpočtů).  
10d) Propagace a zprovoznění portálu na Office 365 a rezervace konzultací. 
10e) Podpis interní dohody s rektorátním IT ke správě síťového nastavení.  
10f) OP VVV - administrace běží na celofakultní úrovni, proškolení k naplnění indikátorů projektu.  
10g) FSV UK zapojena do výzvy 027 (výjezdy a příjezdy  juniorských a seniorských výzkumníků - 

každý institut FSV UK  bude mít možnost přivést na 6 měsíců seniorského výzkumníka + 
CERGE na výjezd jednoho pracovníka) a do výzvy 050 (náhradní financování výjezdů dobře 
hodnocených stážích, kteří nebyly financovány - Marie Curie). 

10h) Podklady podány na MŠMT - formálně vše běží, čeká se na dodání stavebního povolení pro 
vydání formálního rozhodnutí, informovat bude AS FSV UK a ředitele institutů FSV UK. Děkan 
poděkoval projektovému oddělení a proděkanu Karáskovi za přípravu.  

 
11) Mgr. Tomáš Gec – pověřený tajemník fakulty 

11a) Jednání o možnosti rozšíření počtu tel. čísel vedených pod rámcovou smlouvu T-Mobile, 
děkan doplnil, že jedná se zástupcem T-Mobile, uvolněna čísla pro stávající zaměstnance. 

11b) Platební karta pro IKSŽ FSV UK připravena, s právničkou se připravuje metodika pro 
používání platební karty.  

11c) S panem Krausem domluveno spuštění testovacího provozu platebních bran. 
11d) KD souhlasí s tím, aby si Mgr. Jitka Štruncová vyřídila registraci admina na WoS a založila 

Researcher ID pro akademické a vědecké pracovníky, kterých se tato povinnost týká. 
Nutnou podmínkou je, aby příslušní zaměstnanci nahlásili Mgr. Štruncové své ORCID ID . 

11e) Na zasedání AS FSV UK bude zaslána žádost o schválení umístění kamery na budovu Hollar. 
11f) Nabídl členům volební komise AS FSV UK účast právničky při otevírání obálek kandidátů na 

děkana FSV UK. 
11g) Příprava aktualizace opatření děkana k oběhu účetních dokladů. 
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11h) Informoval o personálních změnách: na personálním oddělení nastoupila Ing. Veselá, do 
kanceláře tajemníka na pozici asistentka tajemníka byla přijata Iveta Melounová.   

11i) Kolegium děkana projednávalo aktualizaci opatření děkana k čerpání sociálního fondu.  
 

12) PhDr. Ing. Petr Soukup, Ph.D. – proděkan pro studijní záležitosti a další formy vzdělávání 
12a) V srpnu 2017 proběhlo přezkumné řízení, nikdo z neúspěšných uchazečů o studium nebyl 

přijat, poděkování garantům a studijnímu oddělení za přípravu všech podkladů k 
odvoláním. 

12b) Připravena opatření děkana k úlevám na poplatcích za cizojazyčné programy, k závěrečným 
pracím vč. nových šablon a k přeúčtování za výuku a studijní stáže. 
 

13) PhDr. Zuzana Kasáková, Ph.D. – proděkanka pro zahraniční styky 
13a) Cizojazyčné programy - s koordinátory bude projednáno nastavení zveřejnění kritérií a 

zdůvodnění výběrové komise.  
13b) Informovala o průběhu letních škol a přípravách pro příští rok.  
13c) Vyhlášen fond mobility, na RUK připravena  aplikace, termín podání je stanoven na 5. 10. 

2017. 
13d) Jednáno o kreditové mobilitě na UK. 
13e) V září 2017 přijede přes 300 studentů Erasmus.  
13f) Informovala o personálních změnách na OZS: 

Kateřina Krusová převezme agendu pana Procházky, 
Šimon Ováry byl přijat  v rámci měkkého projektu. 
Za FSV UK byly všichni náhradníci nominování do programu Erasmus+. 

13g) Zítra setkání na RUK se zástupci School of Informatics and Computing, Indiana University na 
RUK. 

13h) Dne 5. 10. 2017 proběhne schůzka se zástupci česko - čínského centra o další spolupráci.  
 

14)PhDr. Petr Bednařík, Ph.D. – proděkan pro koncepci a kvalitu studia a doktorské studium 
14a) Informoval o akreditačním procesu - do 3. 7. 2017 byly údaje za fakultu doplněny do 

akreditační aplikace v SISu. Akreditační odbor RUK v průběhu léta připravoval sebehodnotící 
zprávu UK, zprávu o vnitřním hodnocení UK a zprávy za jednotlivé oblasti vzdělávání, které 
se budou finalizovat nyní na počátku září. Rada pro vnitřní hodnocení bude zasedat 14. září 
2017, kdy bude schvalovat sebehodnotící zprávu UK, zprávu o vnitřním hodnocení UK i 
zprávy za OV. Zároveň začíná další fáze akreditačního procesu. Z RUK byl fakultě zaslán 
seznam 30 studijních oborů, kterým končí akreditace v letech 2019 a 2020. Podle informace 
RUK bude nutné předložit akreditace těchto oborů v rámci nového systému na jaře 2018. Dne 
27. 9. 2017 proběhne školení k přípravě této další fáze akreditačního procesu.   

14b) Doktorské studium - informoval o průběhu řešení odvolání, probíhá finalizace podmínek 
přijímacího řízení doktorského studia na akademický rok 2018/2019. 

14c) Připravené opatření děkana k doktorskému studiu bude dáno institutům ke komentářům.    
14d) Probíhá příprava hodnocení doktorského studia. Připravil znění otázek a nyní je posuzuje 

studijní komise AS UK.   
14e) Paní Kuncová ze studijního oddělení připravuje rozvrh výuky U3V.  
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15) PhDr. Natálie Švarcová, Ph.D. - proděkanka pro ekonomiku 
15a) Dne 31. 7. 2017 proběhla kontrola čerpání rozpočtu za 1. pololetí 2017.  

 

Zapsala: Klára Novosadová  
Vidi: Jakub Končelík 

 


