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Zápis č. 15  
z jednání kolegia děkana ze dne 2. 5. 2017  

 
Přítomni: P. Bednařík, T. Gec,  Z. Kasáková, T. Karásek, J. Končelík, J. Krejčí,  F. Láb, N. Švarcová 
Omluveni: D. Emler, P. Soukup 
 
Sdělení děkana: 
1) Ve čtvrtek 4. 5. 2017 od 15.30 hodin se v místnosti č. 1034 v Jinonicích koná Hyde Park na téma 

"projekt rekonstrukce jinonického areálu".  
2) Informoval, že AS FSV UK na svém zasedání nehlasoval pro Aktualizaci dlouhodobého záměru 

dostatečným počtem hlasů, takže proti původnímu závěru platí, že ADZ neschválil.  
 

2) doc. Mgr. Jaromír Krejčí, Ph.D. – proděkan pro vědu a výzkum  
2a) Grantová rada UK – výzva k zaslání nominací do oborové rady sekce společenských věd, 

skupina Filologie a mediální studia, termín byl stanoven do konce června 2017; informace 
zaslána na IKSŽ FSV UK; nominace budou projednány na červnové VR. 

2b) 2. kolo soutěže Primus – připravují se dva projekty – IPS FSV UK a IES FSV UK. 
2c) Z RUK zaslán formulář závěrečné zprávy PRVOUK – termín odevzdání 30. června 2017. 
2d) MŠMT vyhlásilo soutěže na podporu mezinárodních projektů dvoustranné spolupráce v 

základním výzkumu s Německem, Rakouskem a Francií (podpora mobilit). Podrobné informace 
jsou zveřejněny v aktualitách odd. vědy. Termín odevzdání návrhů projektů na odd. vědy: 
Německo, Rakousko 24. května 2017, Francie 26. června 2017. 

2e) RUK pořádá seminář ke zveřejňování habilitačních prací v Digitálním repozitáři UK – 25. května 
2017, účast S. Voráčková, E. Horníčková. 

2f) Poděkování ředitelům institutů FSV UK za spolupráci při vytváření číselníků Obory UK. 
 

3) doc. MgA. Filip Láb, Ph.D. - proděkan pro vnější vztahy 
3a) Závěrečný workshop APUA se zástupci OVV FSV UK. 
3b) Organizace fotografování  - termín přesunut na 11. května 2017.  
3c) Proběhla první konzultace podoby webu FSV UK ve spolupráci s komisí pro rozvoj AS FSV UK.  
3d) Realizovány objednávky propagačních předmětů. 
3e) Registrace FSV UK na studentské veletrhy na Slovensku - v Bratislavě a Nitře, ve spolupráci s 

RUK. 
3f) Univerzitní štafeta (nový název tradičního Univerzitního maratonu, který již několik let 

zaštiťuje UK) se letos koná 15. června 2017. UK poskytuje příspěvek 50% na startovné štafetám 
z řad studentů a zaměstnanců UK. OVV FSV UK poskytne trička fakultním štafetám. 

3g) Oživení FSV profilu na LinkedInu (vedle skupiny Alumni existuje ještě firemní stránka: 
https://www.linkedin.com/company-beta/1133526) ve spolupráci z personálním referátem. 
Nově bude spravovat Dragana Lapanovič pro zveřejňování nabídek nových prací. 

3h) Fakultní propagační předměty patří k nejprodávanějším z fakultních věcí na e-shopu UK. Nákup 
věcí od FSV UK probíhá ale formou interní faktury za nákupní cenu, bez možnosti započtení 
jakýchkoliv nákladů / režie ze strany FSV UK.  
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3i) JUDr. PhDr. Tomáš Karásek, Ph.D. – proděkan pro rozvoj 
3j) Zítra bude podána žádost o přezkum k výsledku hodnocení ve výzvě 016.  
3k) Aktivně řešíme otázku dodání stavebního povolení k projektu OP VVV „Modernizace a rozšíření 

prostorového zázemí výuky v Areálu Jinonice“. 
3l) Schválen měkký univerzitní projekt - v úterý 9. 5. 2017 bude svolána projektová schůzka k 

projednání rozdělení agendy.  
 

4) Mgr. Tomáš Gec – pověřený tajemník fakulty 
4a) Informoval o průběhu jednání Ekonomické komise AS FSV UK k návrhu rozpočtu pro rok 2017.   
4b) Rozeslal na instituty FSV UK a vedoucím oddělení děkanátu k připomínkování návrh opatření 

děkana k pružné pracovní době.  
4c) Probíhají jednání k čerpání sociálního fondu.  
4d) Debatovány principy přeúčtování vzájemné výuky v českém jazyce, bude projednáno na poradě 

tajemníků institutů FSV UK. Dále jednáno o vyrovnání výuky jazyků na FF UK.    
 
5) PhDr. Zuzana Kasáková, Ph.D. – proděkanka pro zahraniční styky 
5a) Dne 26. 4. 2017 proběhla schůzka se zástupci Jerevanské univerzity v Praze. Diskutovány 

možnosti prohloubení spolupráce v oblasti akademické i studentské výměny.  
5b) Ve čtvrtek 27. dubna 2017 společně s proděkanem Soukupem zastupovala vedení FSV UK na 

setkání se zahraničními experty v rámci mezinárodního hodnocení UK. Děkan poděkoval všem 
za účast na mezinárodním hodnocení.  

5c) Ve čtvrtek 4. května 2017 proběhne fakultní kolo výběrového řízení v rámci meziuniverzitních 
dohod.  
 

6) PhDr. Petr Bednařík, Ph.D. – proděkan pro koncepci a kvalitu studia a doktorské studium 
6a) Informoval, že na FSV UK bylo přihlášeno 191 uchazečů o studium (dochází ke spárování plateb 

a přihlášek).  
6b) V pátek 28. 4. 2017 byl na RUK zaslán návrh  rozdělení oborů na UK. 
6c) Zúčastnil se na RUK jednání k institucionální akreditaci, nutná spolupráce proděkanů a institutů 

FSV UK, termín odevzdání na RUK je 30. červen 2017, připravena databáze, která by měla být 
otevřena 5. května 2017, bude nutné doplnit životopisy garantů oborů a klíčových osob.   

 
Zapsala: Klára Novosadová 
Vidi: Jakub Končelík 

 


