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Zápis č. 32  
z jednání kolegia děkana ze dne 6. 11. 2017 

 
Přítomni: D. Emler, P. Bednařík, T. Gec, T. Karásek, Z. Kasáková, J. Končelík, J. Krejčí, F. Láb, P. 
Soukup, N. Švarcová 
Omluveni:  
 
Sdělení děkana: 
1) Projednáno navýšení studentských peněz pro rok 2017 - kolegium navýšení odsouhlasilo, 

informace bude předána k projednání Ekonomické komise FSV UK. 
2) V úterý 7. 11. 2017 zasedá AS FSV UK.  
3) Informoval o jednání k získání náhradních kancelářských prostor za prostory v Rytířské.  
4) Ve středu 8. 11. 2017 proběhne slavnostní VR FSV UK.  

 
Sdělení proděkanů: 
5) doc. Mgr. Jaromír Krejčí, Ph.D. – proděkan pro vědu a výzkum  
5a) Vyhlášeny výsledky 2. kola soutěže UNCE – podporu získají 3 projekty IPS a projekt IES 

podávaný ve spolupráci s CERGE. Celkem podáno za FSV UK 5 projektů a 1 spoluřešitelský. 
Celkem bylo ve skupině Humanitní a společenské vědy podpořeno 12 projektů z 21 podaných. 
Kompletní výsledky na https://www.cuni.cz/UK-8654.html. Řešitelé byli o výsledku soutěže 
informováni. Do 2. 11. 2017 měly být v aplikaci zpřístupněny posudky, a pak mají následovat 
informace o podpoře. Podmínky realizace určila Komise programů pro podporu vědy na UK. 

5b) Tento týden proběhnou na fakultě přednášky v rámci Týdne vědy. 
5c) Dne 13. 11. 2017 se zúčastní děkan FSV UK porady proděkanů pro vědu, program - vlastní 

hodnocení vědecké činnosti na UK; možnost získání HR Award pro UK. 
5d) Otázka vyslání zástupce FSV UK na setkání děkanů a expertů IFPU (International FORUM of 

Public Universities), jednání 27. - 28. 11. 2017. Předpokládá se aktivní účast zástupce fakulty - 
dvě pětiminutové prezentace v angličtině na téma: Jak se promítá věda a výzkum do výuky na 
Vaší fakultě na úrovni Bc. a Mgr. studia? a Jak se Ph.D. studenti na Vaší fakultě věnují 
pedagogické činnosti?   

5e) Čestný doktorát prof. Sims – 20. 11. 2017 (nominovaný CERGE, ale přes vědeckou radu FSV UK), 
laudatio přednese děkan. 
 

6) doc. MgA. Filip Láb, Ph.D. - proděkan pro vnější vztahy 
6a) V sobotu 11. 11. 2017 se zúčastní Informačního dne pro zájemce o studium na Univerzitě 

Karlově. 
6b) Fakulta má tištěnou verzi Výroční zprávy FSV UK.  
6c) Informoval o přípravě vánočního večírku pro děkanát a PF 2018.   
6d) Podmínky nabídky od firmy Clever Monitor na profesionální fakultní Newsletter  řeší právnička 

JUDr. Jindra Pavlová.  
6e) Diskutovány příspěvky a komentáře na fakultním facebooku k fakultnímu dění, bude 

projednáno se senátory AS FSV UK.  
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7) JUDr. PhDr. Tomáš Karásek, Ph.D. – proděkan pro rozvoj 
7a) Podpora IT na každém pracovišti bude přidělovat hesla pro službu Grammarly (pro 

zaměstnance na hlavní pracovní poměr) - informace bude rozeslána emailem.   
7b) Z MŠMT zaslán dotaz k vydání stavebního povolení na dostavbu Jinonic, které vydává Stavební 

úřad Prahy 5 - technické vysvětlení bude zasláno MŠMT, další postup bude konzultován s 
kvestorkou. 

7c) PRSP - v rámci projektu lze pořídit vybavení k přímé návaznosti na výuku, zaslán dotaz Ing. 
Bělonožníkovi, zda lze zahrnout i vybavení kanceláří.  
 

8) Mgr. Tomáš Gec – pověřený tajemník fakulty 
8a) Jednání s právním odborem RUK o smlouvě s ústřední knihovnou k nákupu databází.  
8b) Provozní řád k Jinonicím - sjednocení provozních řádů v budově Hollar, Opletalova a Jinonice 

bude předloženo na jednání Areálové rady (důvodem je odcizení počítače z výukové místnosti) 
- v členění formální úpravy k zamykání učeben a předání klíčů od učebny.  
 

9) PhDr. Ing. Petr Soukup, Ph.D. – proděkan pro studijní záležitosti a další formy vzdělávání 
9a) Vyúčtování plateb za programy - úprava opatření děkan KJP (neúčtovat zpětně, ale za aktuální 

období).  
9b) Plagiátorský program TURNITIN z RUK, FSV UK používá URKUND - implementace systému do 

SIS, kolegium navrhlo, aby školení na TURNITIN  bylo realizováno v průběhu března 2018.  
 

10) PhDr. Zuzana Kasáková, Ph.D. – proděkanka pro zahraniční styky 
10a) Probíhá vyúčtování minulých cest v rámci finanční podpory na internacionalizaci.  
10b) Účast na veletrhu v Istanbulu úspěšná. Velký zájem o studium v ČR. 
10c) Připomínky k informacím o cizojazyčných programech na anglickém webu řeší OZS ve 

spolupráci s CIVT a PR oddělením.  
10d) O víkendu (11. - 12. 11.2017) proběhne Orientation weekend pro studenty cizojazyčných 

programů. Zúčastní se dva zaměstnanci OZS, Michal Červinka, Pamela Cotte.  
10e) Řeší se vyúčtování projektů podpořených v rámci strategického partnerství pro RUK.  
10f) V pátek 10. 11. 2017 proběhne fakultní kolo výběrového řízení na pobyty v rámci 

meziuniverzitních dohod. 
 

11) PhDr. Natálie Švarcová, Ph.D. - proděkanka pro ekonomiku 
11a) Dotaz z IPS FSV UK k aktuální výši doktorských stipendií - bude projednáno na zasedání 

Ekonomické komise FSV UK.  
 

12) PhDr. David Emler, Ph.D. - předseda Akademického senátu FSV UK 
12a) Informoval, že dnes zasedá Ekonomická komise FSV UK. 

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

13a) Do SISu byly zapsány výsledky ročního hodnocení doktorandů.  
13b) Na rektorátu probíhají v listopadu školení k přípravě žádostí o akreditaci studijních programů. 

Těchto školení se účastní zástupci institutů. Pro akreditace bude rektorátem vytvořena  
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aplikace v SISu, kam se budou doplňovat údaje. V průběhu listopadu bude nutné za fakultu 
připravit na základě pokynů oddělení koncepce a akreditací RUK přesný harmonogram, kdy 
přesně bude fakulta kterou žádost o akreditaci odevzdávat na rektorát k dalšímu projednání. 
Akreditace bc. a mgr. studia musí odejít z fakulty nejpozději v dubnu a doktorského studia v 
červnu. Rektorát ovšem požaduje, aby fakulty neodesílaly většinu žádostí až v poslední 
možný měsíc, protože rada pro vnitřní hodnocení UK bude projednávat cca 300 žádostí, a 
proto je nutné jejich schvalování rozdělit do několika měsíců.      

 

Zapsala: Klára Novosadová  
Vidi: Jakub Končelík 

 


