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Zápis č. 25  
z jednání kolegia děkana ze dne 18. 9. 2017  

 
Přítomni: P. Bednařík, T. Gec, T. Karásek, Z. Kasáková, J. Končelík, J. Krejčí, P. Soukup,  
Omluveni: D. Emler, F. Láb, N. Švarcová 
 
Sdělení děkana: 
1) Dne 9. 10. 2017 od 10.30 hod. svolává děkan rozšířené kolegium děkana - informace k 

hodnocení vědy, jinonickému projektu, přestavbě webových stránek, akreditacím. 
2) Volební AS FSV UK zasedá  17. 10. 2017.  
3) Dnes byl spuštěn nový fakultní web, poděkování za přípravu Sylvii Fišerové, Marianně 

Zapotilové z oddělení vnějších vztahů, Lucii Návratové a Václavu Krausovi z CIVT.  
4) Tento týden bude zveřejněn inzerát na výběrové řízení na pozici tajemníka fakulty. 
5) Zúčastnil se jednání s architektonickou kanceláří ohledně případného propojení budovy Hollar 

s vedlejší budovou a FAMU - navrhuje, aby za FSV UK byla sestavena pracovní skupina k 
posouzení dalších možností spolupráce.  

 

Sdělení proděkanů: 
6) doc. Mgr. Jaromír Krejčí, Ph.D. – proděkan pro vědu a výzkum  
6a) Opakovaná výzva prof. Rovné na zapojení do pracovních skupin Coimbra Group – během léta 

zaslalo nominace IPS FSV UK  (prof. Říchová, doc. Aslan). 
6b) Nominace na Cenu Františka Běhounka: Prof. Karel Janda (IES) cena, udělovaná MŠMT ČR vědci 

nebo vědkyni, kteří během posledních pěti let svou aktivní a úspěšnou účastí v projektech 
evropské spolupráce v oblasti výzkumu, experimentálního vývoje a inovací přispěli k propagaci 
a popularizaci svého vědního oboru a k šíření dobrého jména České republiky v Evropském 
výzkumném prostoru). 

6c) Do výzvy RVVI na nominace vybraných výsledků byly nominovány na základě potvrzení z RUK 
všechny výsledky zaslané z institutů. Celkem 23 výsledků. 

6d) Stanovení režie pro nové kolo projektů GAUK, max. možná výše režie je stanovena na 15% - 
kolegium stanovení výše odsouhlasilo.   

 
7) JUDr. PhDr. Tomáš Karásek, Ph.D. – proděkan pro rozvoj 
7a) Výzva 016 - Projekt Modernizace a rozšíření prostorového zázemí výuky v Areálu Jinonice - 

dnes z architektonické firmy bude vyzvednuto rozhodnutí o stavebním povolení na 
rekonstrukci stávajících objektů. 

7b) Výzva 050 „Mezinárodnı́ mobilita výzkumných pracovnı́ků - MSCA“ - Cílem projektu je podpora 
kvalitních projektů schválených na evropské úrovni z Horizontu 2020, Marie Skłodowska-Curie 
Actions, které jsou uvedené v „no-money“ seznamu. Na fakultě ve spolupráci s oddělením vědy 
identifikován jeden takový projekt (výjezdová mobilita v trvání 12 měsíců), 

7c) Kandidát na vedoucího CIVT nastoupí v polovině listopadu 2017.  
7d) Zítra na schůzce s ředitelkou IKSŽ FSV UK  projednání testování EOD (objednávky).  
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8) Mgr. Tomáš Gec – pověřený tajemník fakulty 
8a) Informoval o průběhu porady tajemníků institutů FSV UK -  platební karty jsou k dispozici na 

IKSŽ k testování, další bude přidělena IPS FSV UK.  
8b) Příprava zprovoznění platebních bran.  
8c) Na poradě tajemníků diskutováno přeúčtování peněz za zahraniční studenty na instituty FSV 

UK; dále pak náležitosti zápisu zahraničních studentů podle nového dodatku k příloze č. 2 
Statutu UK - po měsíci bude vyhodnoceno.  
Dále dotaz na podklady k přeúčtování peněz za výuku - administruje proděkan Soukup.  

8d) Bylo avizováno znění opatření děkana k čerpání sociálního fondu a benefitů čerpaných z 
rozpočtu - předpokládaný přechod na elektronické stravenky je plánován v lednu 2018, pro 
čerpání pro účely penzijního připojištění budou dokládány výpisy o spoření, formuláře budou 
předloženy do AJ, další změny upraveny v souladu s rektorátním opatřením.    

 
9) PhDr. Zuzana Kasáková, Ph.D. – proděkanka pro zahraniční styky 
9a) Dne 5. září 2017 proběhlo setkání se zástupci School of Informatics and Computing, Indiana 

University na RUK. Diskutovány možnosti spolupráci na univerzitní a fakultní úrovni. 
9b) Ukončen příjem žádostí na využití finanční podpory na internacionalizaci z MŠMT. 
9c) Příprava Dnů UK v Nizozemsku, které proběhnou začátkem listopadu 2017. 
9d) Vyhlášeno podzimní kolo Fondu mobility.  
9e) Ve čtvrtek 21. září 2017 dojde na RUK k setkání s delegací z Macquarie University ohledně 

spolupráce ve vědě, PhD studentech v rámci Cotutelle, business strategií a možnosti spolupráce 
na letní škole. 

 
10)PhDr. Petr Bednařík, Ph.D. – proděkan pro koncepci a kvalitu studia a doktorské studium  

10a) Minulý týden dokončil zprávy za oblast vzdělávání, Rada pro hodnocení schválila návrhy 
institucionální akreditace.  

10b) Dnes probíhají zápisy uchazečů do prvních ročníků doktorského studia.  
10c) Podmínky přijímacího řízení na akademický rok 2018/2019 dokončeny k posouzení, bude 

zasláno jako podklad pro projednání AS FSV UK dne 3. 10. 2017.  
10d) Opatření děkana k doktorskému studiu projednáno na IPS FSV UK.  
10e) Antiplagiátorský program TURNITIN - zúčastní se proděkan Soukup a Tomáš Wiesner.  

 
 
 
 
Zapsala: Klára Novosadová  
Vidi: Jakub Končelík 

 


