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Zápis č. 19  
z jednání kolegia děkana ze dne 5. 6. 2017  

  
Přítomni: D. Emler, T. Gec, T. Karásek,  Z. Kasáková, J. Končelík, J. Krejčí, F. Láb,   P. Soukup, N. 
Švarcová 
Omluveni: P. Bednařík 
  
Sdělení děkana: 
1) Dnes se od 14.00  hodin zúčastní pléna ISS FSV UK.  
2) V úterý 6. 6. 2017 zasedá AS FSV UK.  
3) Ve čtvrtek 8. 6. 2017 se koná v Karolinu u příležitosti návštěvy pana Jeana_Clauda Junckera, 

předsedy Evropské komise přednáška “Budoucnost Evropy”.  
4) Jednal se zástupcem T-Mobile o možnosti navýšení počtu telefonního čísel pod rámcovou 

smlouvu. 
  

Sdělení proděkanů: 
5) doc. Mgr. Jaromír Krejčí, Ph.D. – proděkan pro vědu a výzkum  
5a) Jmenování zástupce fakulty do pracovní skupiny, která bude vypracovávat podklady pro zřízení 

komise UK pro otázky etiky vědecké práce v humanitních oborech, termín RUK je 15. 6. 2017. 
Komise je nutná pro žádosti o mezinárodní granty a při hodnocení vědy - děkan pověřil 
zástupce za FSV UK proděkana Krejčího.  

5b) Technologická agentura České republiky vyhlásila 5. veřejnou soutěž ve výzkumu a 
experimentálním vývoji pro Program podpory aplikovaného výzkumu a experimentálního 
vývoje DELTA. Soutěž je zaměřena na podporu spolupráce v aplikovaném výzkumu a 
experimentálním vývoji prostřednictvím společných projektů podniků a výzkumných 
organizací. Zahraniční partneři musí mít sídlo v jedné z uvedených lokalit v Korejské republice, 
ve Vietnamu, v Číně a na Tchaj-wanu. Termín zaslání informace o přípravě projektu na odd. 
vědy je 26. 6. 2017. Informace o soutěži rozeslána na instituty FSV UK. 

  
6) doc. MgA. Filip Láb, Ph.D. - proděkan pro vnější vztahy 
6a) Plánování natáčení přednášek pro propagační účely (realizace pravděpodobně až v novém 

semestru). 
6b) Komunikace s instituty FSV UK ohledně nové propagační brožury Univerzity Karlovy. 
6c) Příprava krátké prezentace na setkání pracovní skupiny pro alumni (13. června v Karolinu). 
6d) StudyPortals - řešení zavedení "conversion tracking" - nástroj podobný cookie. 
6e) Navázání spolupráce s Galerií Hollar.  
6f) Webové stránky - napojování na univerzitní systémy.  
6g) Odevzdána Výroční zpráva FSV UK 2016. 
6h) Ze studentských spolků o zapůjčení skútrů nikdo neprojevil zájem.  
  
7) JUDr. PhDr. Tomáš Karásek, Ph.D. – proděkan pro rozvoj 
7a) Minulý týden ve středu se zúčastnil se zástupci CIVT jednání na ÚVT - předání správy sítí a 

linuxových serverů na ÚVT, budou projednány interní podmínky smlouvy. 
7b) Jinonický projekt -  minulý týden se projednával projekt na jednání územního odboru Prahy 5, 

příprava memoranda o smlouvě budoucí.  
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8) Mgr. Tomáš Gec – tajemník fakulty 
8a) Informoval, že proběhly hodnotící pohovory s jednotlivými vedoucími oddělení.   
8b) Příští týden proběhne výběrové řízení na vedoucího CIVT. 
8c) Na poradě tajemníků bude prezentováno nastavení systému pro zavedení elektronického 

oběhu objednávek.  
8d) Informoval o přípravě zavedení platebních bran.  
8e) Opatření děkana - zprovoznění systému pro zadávání dat, nutná součinnost institutů FSV UK. 
8f) Příští týden rozešle úpravu organizačního řádu k připomínkování (vznik projektového oddělení 

a převedení CIVT pod děkanát).  
   
9) PhDr. Ing. Petr Soukup – proděkan pro studijní záležitosti a další formy vzdělávání 
9a) AS UK schválil 2. 6. 2017 na svém zasedání všechny návrhy nových vnitřních předpisů FSV UK. 
9b) Dne 2. 6. 2017 proběhlo představení výsledků mezinárodního hodnocení UK, na základě něj 

bude sepsána hodnotící zpráva, výsledky jsou celkově povzbudivé, zpráva bude obsahovat i 
různá doporučení do budoucna. 

9c) Dnes (5. 6.) se spouští hodnocení kurzů za letní semestr, pro navýšení účasti budou opět využity 
hodnotné odměny pro studenty a nadto studenti budou též urgováni skrze novinky po 
přihlášení do SIS.  

9d) Zítra proběhne schůzka proděkanů na FF UK ohledně aplikace žádosti. 
9e) Zúčastnil se zasedání vysokých škol, proděkan Bednařík upozornil, že v pátek se koná U3V. 
9f) Na základě analýzy finančních toků U3V navrhl navýšení ceny za kurzu, stávající cena je 300,- 

Kč za kurz, bude předmětem další diskuze. 
  
10) PhDr. Petr Bednařík, Ph.D. –proděkan pro koncepci a kvalitu studia a doktorské studium 
10a) Dne 1. června  2017 proběhla  slavnostní promoce pro účastníky U3V.  
10b) Rozeslal fakultní otázky k metodice institucionální akreditaci, upozornil, že stále na RUK 

probíhá aktualizace aplikace. Poslední pokyn k oblasti vzdělávání byl z RUK rozeslán 10. 5. 
2017. Informoval o průběhu  příprav na jednotlivých institutech FSV UK. Termín ukončení 
zadávání do aplikace je 30. 6. 2017.  

10c) Na AS FSV UK připomínkován postup k akreditaci Bezpečnostních studií - zaslání 
sebehodnotící zprávy postupuje na základě doporučení RUK.  

  
11) PhDr. David Emler, Ph.D. - předseda Akademického senátu AS FSV UK  
11a) Informoval o průběhu zasedání AS FSV UK, poděkování členům AS FSV UK za podporu 

projektu k přestavbě jinonickému areálu.  
  
  
  
  
Zapsala: Klára Novosadová  
Vidi: Jakub Končelík 

  
  

 


