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Zápis č. 10  
z jednání kolegia děkana ze dne 27. 3. 2017  

 
Přítomni: P. Bednařík, D. Emler, T. Gec, T. Karásek, Z. Kasáková, J. Končelík, J. Krejčí, P. Soukup, N. 
Švarcová 
Omluveni: F. Láb 
 
Sdělení děkana: 
1) Vedení fakulty projednalo a schválilo žádost o sabatikl doc. Martina Hájka.  
2) Informoval o průběhu zasedání Rady Progresu, doc. Kubát ohlásil rezignaci na funkci 

koordinátora rady Progresu, rezignační dopis zašle rektorovi UK. Informoval o procesu výběru 
koordinátora. 

3) Informoval o nedobrém výhledu počtu uchazečů o studium - přesná data budou známá na konci 
března. Informoval o záměru spustit na poslední dny před uzavřením přihlášek podpůrnou 
kampaň na sociálních sítích. 

4) Diskutoval návrh, aby podání grantových přihlášek podléhalo schválení vedoucích kateder 
cílený na hledání synergií a orientaci vědního směřování na pracovištích. Pověřil proděkana 
Krejčího přípravou návrh opatření.  
 

5) doc. Mgr. Jaromír Krejčí, Ph.D. – proděkan pro vědu a výzkum  
5a) Dnes je deadline GA ČR.  
5b) Připomněl deadline pro podání projektů pro NAKI II (20. 4. 2017) a CELSA Research Fund 

společně s Univerzitou v Lovani (21. 4. 2017). 
 
6) PhDr. David Emler, Ph.D. - předseda Akademického senátu AS FSV UK.  
6a) Dne 11. 4. 2017 zasedá AS FSV UK.  
 
7) doc. MgA. Filip Láb, Ph.D. - proděkan pro vnější vztahy (informaci kolegiu zprostředkoval 
děkan) 
7a) Účast oddělení PR na celodenním workshopu APUA (sociální sítě atd.). 
7b) Příprava materiálů na veletrh v Kyjevě. 
7c) Plánování fotografování zaměstnanců FSV UK. 
7d) Otevření obálek nabídek výběrového řízení na realizátora nových webových stránek fakulty. 
7e) Spolupráce FSV UK s CIEE na Flat Buddy Programe. 
7f) Příprava sbírky na fakultní insignie - vybrána koordinátorka za OVV FSV UK, příprava videí, 

komunikace s Hithit. Sbírka proběhne ve dnech 4.4. až 19.5. 2017. 
7g) Propagace blížící se uzávěrky podávání přihlášek - zahájeny kampaně zaměřené na bakalářské 

a kombinované studenty a uchazeče ze Slovenska. Proděkanka Kasáková poptala možnost 
vyhotovení letáků ve slovenštině.  
Vedení fakulty souhlasí s vytvořením videa na propagaci FSV UK pro poslední týden podávání 
přihlášek - facebook, youtubbeři. 

 
8) JUDr. PhDr. Tomáš Karásek, Ph.D. – proděkan pro rozvoj 
8a) Informace z RUK byla odeslána iniciační objednávka na EES licenci MS Office. Vysvětlil důvod 

zpoždění realizace, CIVT to má teď jako prioritu. 
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8b) Projekt OP VVV na přestavbu Jinonic prošel formálním schválením, dopis k prodeji  potřebných 
pozemků v Jinonicích, které nejsou vlastníkem UK,  byl zaslán primátorce hl. m. Prahy.  

8c) Schůzka s ředitelem ISS FSV UK ohledně prostorového rozmístění.  
8d) Ředitelům institutům FSV UK bude nabídnuto zasílání informací z jednání projektového týmu a 

zajistit účast zástupců studentské komory na jednání.  
 
9) Mgr. Tomáš Gec – pověřený tajemník fakulty 
9a) Z RUK zaslána výzva k dodání podkladů pro výroční zprávu s termínem do 4. 4. 2017.  
9b) Na poradě tajemníků informoval o možnosti přechodu na elektronické stravenky, bude jednáno 

se zástupci kolejí a menz o možnosti pořízení terminálu pro příjem elektronických stravenek v 
Jinonicích.  

9c) Návrh rozpočtu bude zaslán na květnové zasedání AS FSV UK, vedení fakulty nemá zatím k 
dispozici data z RUK.    

 
10) PhDr. Ing. Petr Soukup – proděkan pro studijní záležitosti a další formy vzdělávání 
10a) Proběhla schůzka rozšířené Legislativní komise AS FSV k návrhům vnitřních předpisů, 

komise projednala připomínky institutů, senátorů a fakultní právničky; na dubnové zasedání 
senátu bude předložen nový Statut, nová studijní a stipendijní pravidla (včetně 
doprovodného opatření děkana), pravidla pro rigorózní práce a nový disciplinární řád, na 
květnové zasedání bude předložen Volební řád a AS FSV připraví návrh Jednacího řádu AS. 
Poděkoval Tereze Svobodové za připomínkování dokumentů.  

10b) Jednáno o změně, na úrovni fakulty zřídit centra, na úrovni institutů FSV UK zřídit střediska - 
vedení fakulty souhlasí.  

10c) Poděkování institutům FSV UK za průběh bakalářských a magisterských promocí. 
 
11) PhDr. Zuzana Kasáková, Ph.D. – proděkanka pro zahraniční styky 
11a) Proběhla výběrová řízení v programu Erasmus na akademický rok 2017/2018. 
11b) Schůzka na RUK k propagaci cizojazyčných programů. 
11c) Schůzka s čínskou delegací z Renmin University z Pekingu (21. 3. 2017). 
11d) Ve čtvrtek 23. 3. 2017 proběhlo fakultní kolo Fondu mobility. 
11e) Smlouvy na letní školy do registru smluv. 
11f) Probíhá recruitment studentů pro cizojazyčné programy ve spolupráci s londýnskou firmou a 

řediteli institutů FSV UK. 
11g) Komunikace s RUK ohledně Dnů UK ve Spojeném království, které proběhnou ve druhé 

polovině dubna 2017. 
11h) Z IMS FSV UK požadavek o nastavení jednotného hodnocení A-F (rozsah bodů), proděkan 

Soukup navrhl upravit opatřením děkana.   
 
12) PhDr. Petr Bednařík, Ph.D. – proděkan pro koncepci a kvalitu studia a doktorské 
studium 
12a) Z RUK byla zaslána žádost o zpracování analýzy nedokončených studií v doktorských 

studijních programech v letech 2014-2016. Tabulky a grafy obsahují celkové údaje za fakultu 
včetně CERGE. Studijní oddělení rozdělilo nyní neúspěšná studia podle jednotlivých oborů  
doktorského studia.  Na základě tohoto rozdělení bylo zjištěno, že 31 % nedokončených studií  
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je z CERGE, které napíše své stanovisko k této problematice. Stejně tak budou osloveni 
předsedové oborových rad s vyšším počtem nedokončených studií. Termín odeslání analýzy 
na RUK je 21. 4. 2017.  

 
 
Zapsala: Klára Novosadová 
Vidi: Jakub Končelík 

 

 


