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Zápis č. 30  
z jednání kolegia děkana ze dne 23. 10. 2017 

 
Přítomni: D. Emler, P. Bednařík, T. Gec, T. Karásek, Z. Kasáková, J. Končelík, J. Krejčí, F. Láb,  
Omluveni: P. Soukup, N. Švarcová 
 
Sdělení děkana: 
1) Informoval, že Akademický senát UK zvolil Tomáše Zimu podruhé kandidátem na funkci 

rektora Univerzity Karlovy.     
2) Jednání na MZV ČR ohledně pronájmu prostor v Rytířské - pronájem FSV UK nebyl prodloužen. 
3) Prodloužen termín přihlášek do výběrového řízení na pozici tajemníka s nástupem v lednu 

 2018. 
4) Informoval o dopise pana rektora ve věci letní školy CUEL.  
5) Informoval, že AS FSV UK neschválil na svém zasedání dne 17. 10. 2017 návrh na rozdělení 

dodatečně přidělených prostředků mezi instituty FSV UK v poměru, v jakém byl rozdělen 
příspěvek na vzdělávací činnost v Rozpočtu FSV UK na rok 2017 - proděkanka Švarcová 
připravila návrh nový, který část poskytnutých prostředků (10 %) směřuje do FPP Fakulty. 
Zbylých 90 % prostředků je opět rozděleno mezi instituty v poměru, v jakém byl rozdělen 
příspěvek na vzdělávací činnost v Rozpočtu FSV UK na rok 2017. 

6) Nominace na Mimořádnou cenu rektora UK - předložen návrh z IKSŽ FSV UK (nominace pro 
Evu Krchovou za reprezentaci UK a za vynikající sportovní výsledky) - kolegium s návrhem 
souhlasí.  

7) Jednáno o návrhu Sodexo karty - bude předmětem dalšího jednání.  
 
Sdělení proděkanů: 
8) doc. Mgr. Jaromír Krejčí, Ph.D. – proděkan pro vědu a výzkum  
8a) Informoval o přípravě návrhu zřízení Etické komise FSV UK - možnost pro diskutování etických 

záležitostí v rámci fakulty. 
8b) Zúčastnil se schůze (4. 10.) týkající se etiky ve výzkumu na UK, z jednání vyplynulo několik 

závěrů: fakulty by měly mít zřízenu komisi pro etiku ve výzkumu (třeba teologické by se asi 
mohly sdružit do skupin), jde především o operativnost v rozhodování, každá fakulta by měla 
mít koordinátora v této otázce, na rektorátní úrovni by měla být vytvořena celouniverzitní 
komise, která by sloužila jako metodický a v jistém smyslu „odvolací“ orgán, výkonná složka by 
ale byla na fakultách, otázkou je pozice a ingerence právníků v příslušných otázkách, prorektor 
Royt na kolegiu rektora přednese návrh na opatření rektora týkající se univerzitní komise pro 
etiku ve výzkumu - děkan navrhuje, aby koordinátorem byl proděkan pro vědu. 

8c) Vyřazené vědecké výsledky - řeší se, FSV UK rozporuje tři, které podle Národní knihovny nebyly 
dodány, ale podle fakulty byly. 

8d) Prof. Kučera byl schválen vědeckými radami všech fakult zapojených do Progresu Q18. 
8e) Dne 14. 10. proběhlo jednání proděkanů pro vědu (zúčastnila se Mgr. Horníčková): Primus: 

vysoká úspěšnost. Nadále bude UK směřovat k lidem, které přijdou skutečně ze zahraničí 
(návrhy na zvýhodnění, např. nižší spoluúčast), za badatele přicházející zvenku se považuji i 
Češi po dlouhodobě zahraniční stáži. Diskuse o spolufinancování – spíše ano, aby tam byla 
zainteresovanost fakult, spoluúčast nemá “padat” na nejnižší jednotky. 

8f) UNCE: přísné hodnotící komise, složení komisí lze nalézt na webu UK, dobrá kvalita podaných 
projektů; výsledky budou schváleny na VR UK 26. 10. 2017. 
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8g) ERC + H2020: krátké představení nových opatřeních rektora o finanční podpoře navrhovatelů 
(na FSV UK bude zapracováno do metodiky pro navrhovatele těchto projektů). Cíleně budou 
oslovováni řešitelé Primus, aby podávali tyto projekty. Nový web Evropského centra UK – 
www.ec.cuni.cz. Informace k FP9, který se připravuje. 

8h) Připravuje se smlouva s Universität Zürich – součástí budou i fond pro společné projekty (jde o 
podobný projekt jako CELSA s Univerzitou v Lovani).  

8i) Metodika17+: prof. Volf představil Metodiku17+ (3 nástroje hodnocení – bibliometrie, vzdálené 
hodnocení, návštěva výzkumné organizace). Léta 2017-2019: implementační období, poprvé 
2020 (odhad prof. Volfa), pak každých 5 let. Nová metodika spočívá v 5 modulech: 1. hodnocení 
kvalitních výsledků, 2. výkonnost výzkumu – citovanost; kde se výsledky uplatňují, 3. uplatnění 
absolventů, 4. vnitřní systém hodnocení instituce, 5. strategie a koncepce. Rozpočet 2018 bude 
stejný jako letos, rozdělovat se bude jen nárůst. Plán B – pokud nebude fungovat národní 
hodnocení, bude muset mít UK vlastní systém vnitřního hodnocení. 

8j) OP VVV – HR Award: projekt získal rektorát, univerzita bude muset mít kariérní řád. 
8k) Plánuje se další schůze proděkanů – cca 13. 11. – body na programu - projekt HR Award a 

vnitřní hodnocení. 
8l) Hodnocení 2016 – končí výběr do odborných panelů, příští týden ho má schválit RVVI. 
8m) Poděkování Mgr. Horníčkové za účast a zápis. 
 
9) doc. MgA. Filip Láb, Ph.D. - proděkan pro vnější vztahy 
9a) FSV UK má nabídku na využití korekční služby Grammarly pro 750 uživatelů, licence jsou 

určeny pro zaměstnance a studenty doktorského studia, po zaslání nabídky bude jednáno s 
CIVT.  

9b) Probíhají práce na reprezentativní publikaci k insigniím. Poděkování ředitelům institutů FSV UK 
za příspěvky do publikace. 

9c) Nabídka od firmy Clever Monitor na profesionální fakultní Newsletter. Služba bude pro FSV UK 
zdarma, firma využije spolupráce pro marketingové účely - kolegium s nabídkou souhlasí. 

9d) Proběhla schůzka s UX designérkou k webům institutů FSV UK.  
9e) Zpracovávány PF2018.  
 
10) JUDr. PhDr. Tomáš Karásek, Ph.D. – proděkan pro rozvoj 
10a) V rámci OP VVV pokračuje příprava podkladů pro mezinárodní mobilitu výzkumných 

pracovníků do výzvy 050 (mobilita Marie Curie). 
10b) Do výzvy 027 - obecná mobilita výzkumných pracovníků, byly doručeny podmínky pro 

příjezd výzkumníků - informace bude zaslána na instituty FSV UK. Proběhne standardní 
výběrové řízení podle řádu Univerzity Karlovy.  

10c) Program rozvoje studijního prostředí - získal další upřesňující informace, které zaslal na 
instituty FSV UK, poděkoval institutům FSV UK za spolupráci. 

10d) Jednal s japonským velvyslancem o posílení spolupráce - příprava požadavků ohledně 
spolupráce bude zaslána na instituty FSV UK.  
 

11) Mgr. Tomáš Gec – pověřený tajemník fakulty 
11a) Přechod na elektronickou formu stravenek je plánovaný na leden 2018, ve spolupráci s 

oddělením pro vnější vztahy připraví informační kampaň (elektronická stravenka bude ve 
výši 110,- Kč) - kolegium přechod na elektronickou verzi stravenek podporuje.   
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11b) Informoval o jednání se zástupci odborové organizace - jednáno o čerpání sociálního fondu, 
návrhu opatření děkana k nastavení pravidel pro práci na dálku (není home office) - bude 
zasláno tajemníkům institutů FSV UK.   

11c) Karolinka - aktualizuje studijní oddělení. 
11d) Informoval o možnostech získání náhradních prostor za prostory v ulici Rytířská.  
11e) Dopis od prorektora prof. Hály -  odbor výstavby Univerzity Karlovy připravuje dodatek 

investičního záměru „UK - ICT, přístroje a zařízení 2017“, termín pro zaslání návrhů na změny 
do uvedeného dodatku investičního záměru na RUK je  27. října 2017.  
 

12) PhDr. David Emler, Ph.D. - předseda Akademického senátu FSV UK 
12a) Informoval o průběhu volby děkana, zítra končí termín pro podávání návrhů kandidátů.  
12b) Volba proběhne 31. 10. 2017 od 15. 30 hod. v aule v Jinonicích - proběhne veřejné slyšení a v 

návaznosti na slyšení proběhne volba - informace bude rozeslána emailem zaměstnancům a 
studentům.  

 
13) PhDr. Zuzana Kasáková, Ph.D. – proděkanka pro zahraniční styky 

13a)Ve středu 18. 10. 2017 setkání se zástupci North Carolina State University. Podepsáno 
Memorandum of Understanding mezi UK a North Carolina State University. Diskutovány 
možnosti spolupráce. 

13b)Ve čtvrtek 19. 10. 2017 proběhla slavnostní inaugurace North Carolina State University 
European Center.  

13c)Upraven web u cizojazyčných programů dle domluvy na rozšířeném kolegiu děkana. Proběhly 
úpravy dalších zjištěných nedostatků. 

13d)Finalizují se slevy pro studenty cizojazyčných programů. 
13e)V pátek 27. 10. 2017 proběhne setkání s proděkanem pro internacionalizaci Miguelem 

Bunuelem z Universidad Autónoma de Madrid v Rytířské ohledně prohloubení spolupráce. 
 

14)PhDr. Petr Bednařík, Ph.D. – proděkan pro koncepci a kvalitu studia a doktorské studium  
14a) Minulý týden ve čtvrtek se zúčastnil na RUK Kulatého stolu ohledně akreditací - integrace 

oborů, dále bude probíhat soustava metodických seminářů, v únoru - březnu 2018 bude 
projednáno na AS FSV UK a VR FSV UK, aplikace pro zadávání bude otevřena až v lednu 2018. 
Navrhl, aby po skončení školení bylo projednáno se studijní komisí AS FSV UK.  

 
 

Zapsala: Klára Novosadová  
Vidi: Jakub Končelík 

 


