Zápis č. 10
z jednání kolegia děkanky ze dne 23. 4. 2018
Přítomni: P. Bednařík, T. Gec, T. Karásek, M. Krausz Hladká, L. Krištoufek, J. Kučera, J. Remr, N.
Švarcová, A. N. Tejkalová,
Omluveni: D. Emler, Z. Kasáková, J. A. Víšek
Hosté: Filip Skřička
Sdělení děkanky:
1. Návrh prof. Potůčka na úpravy u Ceny Josefa Vavrouška - kolegium odsouhlasilo navýšení
celkové finanční odměny pro oceněné práce z 60.000,- Kč na 75.000,- Kč.
2. Kolegium projednalo záležitost částečně naplněného postdoktorského pobytu na IPS FSV
UK a schválilo další postup vedení fakulty a institutu v této věci.
Sdělení členů kolegia děkanky:
prof. PhDr. Jaroslav Kučera, CSc. - proděkan pro vědu a výzkum, statutární zástupce děkanky
1. Komise pro etiku ve výzkumu, informace o závěrečném znění, první návrh projednala VR FSV
UK, dále bude projednáno na etické komisi AS FSV UK.
2. Koordinace, management a administrace projektů (projednání postupu).
3. Různé
JUDr. PhDr. Tomáš Karásek, Ph.D. - proděkan pro rozvoj
1. Jinonický projekt OP VVV (výzva 016):
o Certifikát autorizovaného inspektora sňat 12. 4. z úřední desky, v pondělí 18. 4. SÚ
pro Prahu 5 potvrdil, že proti certifikátu nebyly vzneseny námitky ani výhrady.
Certifikát následně nabyl právní moci jako stavební povolení.
o Tímto je splněna poslední formální podmínka pro vydání rozhodnutí o přidělení
dotace. Aktuálně je třeba vyřešit zaplacení pozemků, které univerzita pro projekt
kupuje od hl. města Prahy, aby mohlo být převedeno vlastnické právo k nim. V této
souvislosti bude zaslána informace na magistrát.
o Současně bude třeba řešit otázku správy jinonického areálu, následně další otázky:
logistiku stěhování během stavby a rekonstrukce, stravovací zařízení atd., děkance
Pětové a děkanu Pullmanovi bude zaslán dopis.
o Otázka územní rezervy pro případný další rozvoj fakulty. Prorektor pro rozvoj žádá
vyjádření k pozemkům ve vlastnictví MO - fakulta zájem nemá. Potenciálně však má
zájem o “rezervování” pozemku (ve vlastnictví města) vedle stávajícího objektu, na
nějž bylo vedení FSV upozorněno vedením Prahy 5.
2. Projekt PRSP (výzva 044 OP VVV)
o Probíhá příprava a realizace série výběrových řízení.
3. Nový mobilitní projekt (výzva 070 OP VVV)
o Ekvivalent stávající výzvy 050 (náhradní financování projektů Marie Curie, které
byly dobře hodnoceny, ale nezískaly evropské financování). Jako potenciální
uchazeč identifikován dr. Alessandro Testa z ISS FSV UK.

Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd / Smetanovo nábřeží 6, 110 01 Praha 1
dekan@fsv.cuni.cz, tel: 222 112 236

www.fsv.cuni.cz

4. Projekt kavárenského provozu v jinonické studentské místnosti
o Iniciativa studenta Filipa Skřičky, má podporu studentských spolků a jinonických
ředitelů. Cílem je doplnit kavárenskou funkci do studentské místnosti v Jinonicích
při zachování její otevřenosti pro další studentské aktivity.
Vedení fakulty návrh podporuje bez stavebních úprav, otázka nájmu bude
předmětem jednání na Areálové radě UK a se Správou budov a zařízení UK. Nový
nábytek do studentské místnosti bude zakoupen z projektu PRSP a zbylé
kavárenské vybavení zaplatí fakulta.
doc. PhDr. Ladislav Krištoufek, Ph.D. - proděkan pro studijní záležitosti
1. Podmínky přijímacího řízení pro navazující Mgr. tento rok - rozeslána informace o hromadné
výjimce (pokyny k vyhodnocování žádostí o upuštění od přijímací zkoušky pro navazující
uchazeče z FSV pokračující ve stejném studijním programu pro akademický rok 2018/2019).
2. Slovenština v závěrečných pracech - podnět od předsedkyně studijní komise AS FSV UK - bude
připraven metodický pokyn, zaslán bude garantům oborů.
3. Diskutováno a schváleno znění opatření děkanky k hodnocení výuky studenty, vyvěšeno bude
do 30. 4. 2018.
PhDr. Petr Bednařík, Ph.D. - proděkan pro koncepci a kvalitu studia
1. Odbor kvality vzdělávací činnosti a akreditací RUK nyní kontroluje všechny akreditační spisy,
které FSV odevzdala v březnu. Pracovníci odboru do každé akreditace zanesou své poznámky a
návrhy úprav. Sestavovatelé akreditací poté přistoupí k úpravě akreditačních spisů. Časový
limit pro úpravy je dva týdny, jinak rektorát projednávání akreditace přeruší. Je tedy nutné se
maximálně snažit stihnout stanovené termíny pro úpravy.
2. Na rektorát jsou nyní předávány ke kontrole zbývající Bc. a Mgr. akreditační spisy.
3. Instituty FSV UK a CERGE FSV UK odevzdaly akreditační spisy k sedmi doktorským studijním
programům, dne 24. 4. je projedná studijní komise AS FSV UK, následně 2. 5. AS FSV UK a 9.
května VR FSV UK.
PhDr. Natálie Švarcová, Ph.D. - proděkanka pro doktorské studium a další formy vzdělávání
1. Schůzka se studenty doktorského studia z ISS FSV UK - předala informaci o projektu dětských
skupin. Vedení fakulty zřízení dětské skupiny neplánuje, diskusi obnoví po rekonstrukci Jinonic.
2. Zveřejněno opatření děkanky 20/2018 Úprava výše stipendií a detaily pro žádosti o stipendia na
FSV UK, studentům bude zaslána informace.
PhDr. Malvína Krausz Hladká, Ph.D. - členka kolegia děkanky pro mezinárodní a cizojazyčné
studijní programy
1. Příprava vyhlášky ke slevám na poplatcích za studium v cizojazyčných zahraničních
programech (koncepční a obsahové nastavení).
2. Otázka k zastoupení zahraničních platících studentů v AS FSV UK, kandidovat může každý
člen akademické obce, v případě zvolení by fakulta zaplatila tlumočníka pro jednání, nikoliv
však překlady podkladových materiálů.
Mgr. Jiří Remr, Ph.D. - člen kolegia děkanky pro e-learning a nové vzdělávací platformy
1. Příprava školení k e-learningu.
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Mgr. Tomáš Gec - tajemník fakulty
1. Avizoval návrh na změnu opatření děkana č. 38/2017 Uzavírání smluv a registr smluv.
2. Informace z jednání Ekonomické komise AS FSV UK (náměty k formální úpravě rozpočtu na
vědu - pozvání na jednání EK AS FSV UK pro proděkana Kučeru před projednáním návrhu bonifikace Progresu); bude zvláštní jednání ke způsobu výpočtu režií; v roce 2019 bude
třeba doplnit informace o rozpočtových dopadech převodu jinonického areálu do správy
FSV UK od r. 2020.
3. Nová rozpočtová pravidla UK - o prázdninách příprava aktualizace Rozpočtových pravidel
AS FSV UK.
4. Informace ze setkání s SO, OZS a OV ke vkládání žádostí o stipendia do SIS.
RŮZNÉ
1. Informace ředitele IPS FSV UK k úpravě mzdové politiky institutu (předává T. Karásek): V
souladu se záměrem snížit podíl půlročních odměn na příjmech pracovníků institutu bude od
července 2018 realizována systémová úprava, ředitel IPS FSV UK bude konzultovat tuto úpravu
s děkankou fakulty.
Zapsala: Klára Novosadová
Vidi: Alice N. Tejkalová
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