Zápis č. 17
z jednání kolegia děkana ze dne 22. 5. 2017
Přítomni: D. Emler, P. Bednařík, T. Gec, J. Končelík, J. Krejčí, P. Soukup
Omluveni: Z. Kasáková, T. Karásek, F. Láb, N. Švarcová
Sdělení děkana:
1) Dne 26. 6. 2017 se koná rozšířené kolegium rektora, bude upraven termín pravidelného kolegia
děkana.
2) OP VVV - na zasedání Rady na Magistrátu hl. m. prahy by měla být zařazena žádost o
dostatečném doložení vlastnictví pozemků v Jinonicích (dodání smlouvy o smlouvě budoucí).
3) Národní akreditační úřad - za FSV UK donominováno 14 kandidátů na členství.
4) Ukončena sbírka na fakultní insignie, bude objednán i talár pro pedela (pro sjednocení žezla a
taláru se na jeho přípravě bude podílet i akademický sochař Otmar Oliva).
5) Informoval o průběhu jednání rozšířeného kolegia rektora - analýza doktorského studia bude
zaslána rektorovi, projednána doktorská stipendia, prorektoru Konvalinkovi bude zaslán dopis
k oboru Veřejná a sociální politika, rektor doporučil rozpuštění fondů.
6) Kolegium projednalo a schválilo zakoupení měřiče plynu (výše max 15.000 Kč) do budovy
Hollar.
Sdělení proděkanů:
7) doc. Mgr. Jaromír Krejčí, Ph.D. – proděkan pro vědu a výzkum
7a) Nominace na Cenu MŠMT (je možné zaslat na RUK jednu nominaci v každé kategorii – Bc.
studium, Mgr. studium a Ph.D. studium) - komise ve složení dr. Emler, dr. Bednařík a dr.
Končelík rozhodla o nominaci:
student doktorského studia: PhDr. Marián Sekerák (IPS FSV UK)
studentka magisterského studia: Bc. Kristýna Hondlíková (ISS FSV UK)
7b) Nominace na Cenu Josefa Hlávky (na RUK je možné zaslat pouze jednu nominace za celou
fakultu) - komise ve složení dr. Emler, dr. Bednařík a dr. Končelík rozhodla nominovat Bc. Aleše
Karmazina, M.Sc. (IPS FSV UK).
7c) Vyhlášen nový ročník soutěže Česká hlava, ocenění za vědu a výzkum. Do hlavní kategorie
Národní ceny vlády Česká hlava za mimořádné výsledky výzkumu, experimentálního vývoje a
inovací bude rektor UK na základě rozhodnutí kolegia rektora nominovat jednoho kandidáta z
předložených nominací. Nominace je možné zaslat na odd. vědy do 26. května 2017 (informace
byla již rozeslána na instituty FSV UK).
7d) Vyhlášen termín na zaslání nominací na Medaili Josefa Hlávky, která je určena nestorům,
zakladatelským a dalším významným osobnostem z českých veřejných vysokých škol, české
vědy a umění jako ocenění jejich celoživotního díla ve prospěch české vědy, umění a
vzdělanosti. Termín pro zaslání nominací na oddělení vědy FSV UK je 22. června 2017 (zaslána
nominace z IKSŽ FSV UK).
8) Mgr. Tomáš Gec – pověřený tajemník fakulty
8a) Děkan rozešle informaci ředitelům institutů FSV UK k doplnění aktuálních oblastí vzdělávání do
3 400 záznamů v OBD.
8b) Probíhá příprava výběrového řízení na pořízení techniky.
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8c) Informoval o probíhajících pohovorech s vedoucími oddělení - výstupy předá jednotlivým
proděkanům.
8d) Projednán návrh znění opatření děkana “Seznam center - dalších součástí FSV UK”, avizoval i
úpravu organizační struktury (vznik projektového oddělení) - kolegium s návrhem souhlasí.
8e) S proděkankou Švarcovou projedná rozšíření opatření děkana Provozní a správní režie u
grantových projektů a darů FSV UK o oblast smluvního výzkumu a inovační voucherů - kolegium
souhlasí.
8f) Děkan se sejde se zástupci T-Mobile k projednání podmínek cen roamingu a případného
navýšení počtu čísel vedených pod rámcovou smlouvu.
9) PhDr. Ing. Petr Soukup – proděkan pro studijní záležitosti a další formy vzdělávání
9a) Pracovníci SIS připravují ve spolupráci s pracovníky CIVT aplikaci, která umožní využít data ze
SIS pro další účely studijního oddělení (aplikace bude umět více než stávající sestavy v SIS).
9b) FF UK představila aplikaci na žádosti - umožňuje elektronické podávání a schvalování
jednodušších žádostí, spolupracuje s daty v SIS, FSV UK dohodne s FF UK možnost aplikaci
využít pro studijní účely.
9c) Dle připomínek přímo z jednání LS AS UK byly připraveny nové verze čtyř vnitřních předpisů
FSV UK (tři předpisy LS AS FSV UK nerozporoval), dle dnes doručeného zápisu LS AS UK bude
do zítřka připravena definitivní verze těchto předpisů pro jednání AS FSV UK.
10) PhDr. David Emler, Ph.D. - předseda Akademického senátu AS FSV UK
10a) Na mimořádném zasedání AS FSV UK budou projednány úpravy předpisů.
11) PhDr. Petr Bednařík, Ph.D. –proděkan pro koncepci a kvalitu studia a doktorské studium
11a) Informoval o průběhu jednání s řediteli institutů FSV UK k institucionální akreditaci, dochází
k problémům se zobrazováním personálních dat v systému - tajemník navrhl projednat
nastavení údajů s Draganou Lapanovič.
Zapsala: Klára Novosadová
Vidi: Jakub Končelík
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