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Zápis č. 31  
z jednání kolegia děkana ze dne 30. 10. 2017 

 
Přítomni: D. Emler, T. Gec, T. Karásek, Z. Kasáková, J. Končelík, J. Krejčí, F. Láb, P. Soukup, N. 
Švarcová 
Omluveni: P. Bednařík 
 
Sdělení děkana: 

1) Dne 12. 10. 2017 proběhl v budovách Hollar a Opletalova cvičný poplach. V budově Hollar 
bude v přízemí posílena siréna. Je nutné, aby pedagogové při cvičném poplachu koordinovali 
studenty i při shromáždění před budovou (v budově Hollar je vyhrazené místo pro 
shromáždění u parku).  

2) Probíhá poptávka náhradních kancelářských prostor za prostory v Rytířské ulici. 
 

Sdělení proděkanů: 
3) doc. Mgr. Jaromír Krejčí, Ph.D. – proděkan pro vědu a výzkum  
3a) Projednán návrh Statutu Etické komise Fakulty sociálních věd UK, dokument bude předložen k 

projednání  VR FSV UK a AS FSV UK.  
3b) Dne 13. listopadu t. r. proběhne další schůze proděkanů pro vědu, kde kromě jiného, budou 

vyhlášeny výsledky soutěže UNCE. 
 
4) doc. MgA. Filip Láb, Ph.D. - proděkan pro vnější vztahy 
4a) Fakultní medaile - projednána nová pravidla udílení. 
4b) Pracuje se na předělání kontaktů a osobních profilů na webu (opakující se OR, prázdné profily, 

etc).  
4c) Schůzka k webu knihovny - knihovna zůstává jako samostatný web. Hotový wireframe, 

předáváme realizátorovi webu.  
4d) Dojednány konečné podmínky užití služby Grammarly pro zaměstnance a doktorandy FSV UK, 

předáno k realizaci rozdělení licencí CIVT. 
4e) Práce na přípravě publikace o insigniích. 
4f) Na RUK za účasti JM prorektora Royta, děkana FSV UK a sochaře Otmara Olivy vybrány 

konkrétní odlitky části a finální složení fakultního žezla. 
4g) Výstava prací studentů U3V v budově Hollaru.  
4h) Účast na veletrhu IEFT Istanbul a Gaudeamus.  
4i) Realizace dárkových předmětů pro dárce kampaně Přísahejme na vlastní. 
4j) Zajišťování diplomů pro slavnostní Vědeckou radu FSV UK. 
4k) Produkce PF 2018 + grafiky z galerie Hollar. 
4l) Kariérní poradenství - aktivní facebooková stránka s tipy pro FSV studenty.  

 
5) JUDr. PhDr. Tomáš Karásek, Ph.D. – proděkan pro rozvoj 
5a) Informoval o přípravě Grammarly - každé pracoviště FSV UK obdrží z CIVT heslo, bude 

rozeslána informace o IT podpoře.  
5b) Proběhlo 1. kolo sběru podkladů do strukturální výzvy PRSP - poděkování ředitelům institutů 

FSV UK za rychlé dodání podkladů.  
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5c) Řeší se závěrečné vypořádání připomínek k části projektu VaVpI, která byla kofinancováním 
projektu ze státního rozpočtu prostřednictvím systému EDS. Zaslané připomínky byly ve 
spolupráci s MŠMT vypořádány a výsledné vyjádření bylo v termínu zasláno oddělení 
projektové podpory rektorátu.  

 
6) Mgr. Tomáš Gec – pověřený tajemník fakulty 
6a) Upřesnění vzhledu stravenkové karty Sodexo - bude připraven návrh karty s fakultním logem, 

elektronické stravenky se budou používat od ledna 2018.  
6b) Žádost spolku IC CUNI  k využití prostor FSV UK ve dnech 24. - 26.11. 2017 na pořádání tzv. 

Meet Your Colleagues Meeting. Jedná se o malou konferenci, na kterou se sjedou prezidenti a 
viceprezidenti všech 18 sekcí ESN CZ. Tato akce se pořádá za účelem výměny názorů a 
zkušeností International Clubů z celé ČR tak, abychom mohli naše služby pro zahraniční 
studenty stále zlepšovat - kolegium souhlasí s pronájmem prostor celouniverzitnímu 
studentskému spolku. 

6c) Z RUK zaslán vnitřní mzdový předpis.  
6d) V úterý 24. 10. 2017 proběhla na FSV UK  tematická kontrola z Hasičského záchranného sboru 

hl. m. Prahy. Předmětem kontroly bylo plnění povinností stanovených předpisy o PO.  
 
7) PhDr. Ing. Petr Soukup, Ph.D. – proděkan pro studijní záležitosti a další formy vzdělávání 
7a) Ve spolupráci s OZS připravil vyúčtování plateb za cizojazyčnou výuku za předcházející semestr 

- poděkování Mgr. Pelantové za spolupráci.  
7b) Nové předpisy k výplatě stipendií (platba zdravotního pojištění)  - připraví výzvu, kterou 

představí studentům.  
7c) Příští týden se zúčastní Dnů UK v Nizozemí.  
 
8) PhDr. Zuzana Kasáková, Ph.D. – proděkanka pro zahraniční styky 
8a) V úterý 31. října 2017 proběhne výběrové řízení na mezifakultní dohody. 
8b) Účast OZS na veletrhu v Istanbulu. 
8c) Schůzka s proděkanem pro internacionalizaci Universidad Autonóma de Madrid v pátek 27. 10. 

2017. Snaha o prohloubení akademické spolupráce v oblasti ekonomie a sociologie. Možno do 
budoucna uvažovat i o prohloubení spolupráce na úrovni doktorského studia. 

8d) Požádala o zveřejnění informací na webu, pokud zaměstnanec oddělení nebude v době 
úředních hodin na svém pracovišti - informace bude zveřejněna na webových stránkách a na 
dveřích. 

8e) Projednán návrh Memoranda of Understanding mezi FSV UK a CEELI Institute in Prague, které 
uzavírá IMS FSV UK - kolegium s obsahem memoranda souhlasí.  

 
9) PhDr. Natálie Švarcová, Ph.D. - proděkanka pro ekonomiku 
9a) Na základě podnětu Ekonomické komise AS FSV UK bude upraven rozpis dotace na podporu 

vědy - upřesněno nakládání s bonifikací projektu Progresu, které odkazuje na opatření rektora 
UK, návrh bude zaslán k projednání AS FSV UK.  
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10) PhDr. David Emler, Ph.D. - předseda Akademického senátu FSV UK 
10a) Pozval vedení fakulty na druhou volbu děkanky / děkana FSV UK, která proběhne na zasedání 

Akademického senátu FSV UK. Volba se uskuteční po představení kandidátky a kandidáta dne 
31. 10. 2017 od 16:00 hod v Aule Jinonice (místnost J1034). 

10b) Požádal o zaslání podkladů na zasedání AS FSV UK, které proběhne v úterý 7. 11. 2017.  
 
 
 
Zapsala: Klára Novosadová  
Vidi: Jakub Končelík 

 


