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Zápis č. 1 
z jednání kolegia děkana ze dne 8. 1. 2018 

 
Přítomni: P. Bednařík, T. Gec, T. Karásek, Z. Kasáková, J. Končelík, J. Krejčí, P. Soukup, A. Tejkalová 
Omluveni: D. Emler, F. Láb, N. Švarcová 
 
Sdělení děkana: 
1) V úterý 9. 1. 2018 zasedá AS FSV UK. 
2) V pondělí 15. 1. 2018 se zúčastní rozšířeného kolegia rektora (kolegium děkana bude zrušeno), 

v pondělí 22. 1. 2018 se sejde rozšířené kolegium děkana v 10.30 hod.   
3) Rektorovi UK bude zaslána žádost o jmenování Alice Němcové Tejkalové děkankou FSV UK s 

podpisy funkcionářů Fakulty sociálních věd UK. 
4) Uvedl, že z administrativních důvodů (s cílem bezproblémového řešení projektu OP VVV ve 

výzvě  016) nebude FSV UK vykazovat od roku 2020 žádnou hospodářskou činnost v 
jinonickém areálu. 
 

Sdělení proděkanů: 
doc. Mgr. Jaromír Krejčí, Ph.D. – proděkan pro vědu a výzkum  
1) Vyhlášena Cena Josefa Hlávky za rok 2017. Cena je udělována za původní knižní práci z oblasti 

vědecké a odborné literatury publikovanou v České republice v hodnoceném kalendářním roce. 
Nominace se zasílají na RUK do 15. ledna. Nominace za UK vybere kolegium rektora. 

2) Zveřejněny výsledky hodnocení výzkumných organizací v roce 2016. Hodnoceny byly výsledky 
za období 2011-2015. FSV hodnocení získalo celkem 1 474 výsledků v Pilíři I (publikační 
výsledky), 2 výsledky jsou zařazeny do kategorie „A“ v Pilíře II. (excelentní výsledky) a rovněž 
jsou hodnoceny výsledky v Pilíři III (projekty aplikovaného výzkumu). Vyřazeno bylo celkem 27 
výsledků (Mgr. Štruncová připravuje podklady proč došlo k vyřazení, bude dále řešeno).   

3) Rozeslána zpráva o předkládání zpráv z projektů Progres (Opatření rektora č. 75/2017). 
Termín pro předložení zpráv je stanoven na 28. 2. 2018. 

4) Připravujeme opatření děkana na výplatu bonusů z mezinárodních projektů.  
5) Na zasedání legislativní komise bude jednáno o návrhu složení etické komise.  

 
doc. MgA. Filip Láb, Ph.D. - proděkan pro vnější vztahy (omluven) 
1) Byla vytištěna knižní reprezentativní česko-anglická knižní publikace o fakultních insigniích a 

fakultních institutech “Přísahejme na vlastní”, která bude sloužit jako jedna z odměn 
přispěvatelům sbírky na fakultní žezlo a následně jako reprezentativní publikace o FSV UK.  

2) Připravena výstava ke slavnostnímu představení fakultního žezla do Karolina, která bude 
instalována v Křížové chodbě.  

3) Příprava ceremoniálu představení žezla v Karolinu, které proběhne 18. 1. ve Velké aule.  
4) Byly odeslány podklady pro žebříček hodnocení vysokých škol časopisu Týden s žádostí o 

zařazení FSV UK pod kategorie humanitní a společenské vědy a ekonomie.  
5) Projekt Společenské vědy studentům FSV UK byl předmětem článků na: 

https://www.novinky.cz/vase-zpravy/stredocesky-kraj/pribram/3971-48244-svatohorske-
gymnazium-navstivili-studenti-fakulty-socialnich-ved-uk.html a 
https://iforum.cuni.cz/IFORUM-16258.html. 
 

https://www.novinky.cz/vase-zpravy/stredocesky-kraj/pribram/3971-48244-svatohorske-gymnazium-navstivili-studenti-fakulty-socialnich-ved-uk.html
https://www.novinky.cz/vase-zpravy/stredocesky-kraj/pribram/3971-48244-svatohorske-gymnazium-navstivili-studenti-fakulty-socialnich-ved-uk.html
https://iforum.cuni.cz/IFORUM-16258.html
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6) Před Vánoci proběhla schůzka k webu CJP (PR, CIVT a CJP) - web bude součástí celofakultního 
webu, bude mít vlastní sekci - CJP už s pomocí CIVT web plní. 

7) Před Vánoci se konala schůzka na RUK k akci "Sen se stal skutečností" se zástupci organizačního 
oddělení RUK a Kolejí a menz. Tento týden ještě další schůzka kvůli výstavě. 

8) PR připravuje nový cyklus rozhovorů s úspěšnými studenty a absolventy (influcenceři, 
youtubeři, sportovci, apod.) Osloveni studenti institutů ohledně tipů na takové studenty. 
Schůzka s možnými autory proběhne v lednu. 

9) Schůzka k novým letákům RUK - Study in Prague k cizojazyčným oborům - schůzka s 
proděkankou Kasákovou, dr. Tejkalovou a dr. Krausz Hladkou. 

10) Zadána inzerce v časopisu Jak na VŠ. 
11) Na Facebooku bude do konce podávání přihlášek několik placených kampaní - nyní ke dnům 

otevřených dveří.  
12) Tabule cti ke sbírce na žezlo zadána do výroby.  
13) Děkan poděkoval za oddělení PR za přípravu fakultní akce Sen se stal skutečností.  

 
JUDr. PhDr. Tomáš Karásek, Ph.D. – proděkan pro rozvoj  
1) OP VVV - ve čtvrtek předány firmě Grant Garant podklady do projektu ve výzvě 044 (PRSP) - 

poděkování projektovému oddělení za zpracování podkladů.  
2) V rámci Jinonického projektu řeší s RUK podepsání smlouvy k vodoprávnímu povolení stavby 

přeložky vodovodního řadu. Připravena prezentace na zítřejší zasedání AS FSV UK.  
3) Rezervace konzultací je doprogramována, připraven i manuál, prezentováno bude na zasedání 

RKD, a jako novinka v SIS a bude rozesláno emailem - formát propagace bude upřesněn.  
 

Mgr. Tomáš Gec – tajemník fakulty 
1) Opatření děkana ke správě majetku bude upraveno na základě opatření rektora,  
2) Double - degree a placené studijní programy - oběh smluv bude upraven na základě jednání 

kolegia děkana v únoru 2018. 
3) S RUK jedná o možnosti pronájmu prostor v jinonickém hotelu pro úředníky FSV UK. 
4) Rozpočet a aktualizace dlouhodobého záměru - rozpočet předají vedoucí oddělení do konce 

února.  
5) Upřesnění sporných publikací - výmaz dalších publikací bude projednáno s proděkanem 

Krejčím a děkanem.  
6) Seznam pedagogů a doktorandů, kteří nemají registraci v ORCID - děkan rozhodl nevyplácet jim 

až do registrace odměny a stipendia. 
7) Na RUK schválena rozpočtová pravidla, na FSV UK bude postupováno podle schválených 

 principů.  
8) Platby za vrátného na konferenci hradí příslušný institut FSV UK. 
9) Platby zdravotního pojištění - hradí studenti sami.  
10) Dnes se dokončuje stěhování do radničního domu. Od 1. 2. 2018 bude přestěhováno i oddělení 

projektové podpory.  
11) V lednu obdrží zaměstnanci kartu s jednou stravenkou pro aktivaci karty.  
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PhDr. Ing. Petr Soukup, Ph.D. – proděkan pro studijní záležitosti a další formy vzdělávání 
1) Jednáno o požadavku garantů a koordinátorů cizojazyčných programů vytvořit závaznou 

normu pro známkování - návrh bude předložen k projednání na RKD.  
 

PhDr. Zuzana Kasáková, Ph.D. – proděkanka pro zahraniční styky 
1) Schůzka Česko-čínského centra UK proběhne 16. ledna 2018 v 10:00 hodin. 
2) Ve čtvrtek 18. ledna 2018 se uskuteční schůzka koordinátorů programu Erasmus.  
3) Připravují se dovýběry v rámci mezifakultních a meziuniverzitních dohod, které proběhnou 8. 

února 2018. 
4) Zveřejněna nabídka stáže MZV pro OBSE. Termín pro odevzdání přihlášek na fakultě je 22. 

leden 2018. 
5) Komunikace s RUK ohledně připravovaných Dnů UK v Kanadě, které proběhnou ve dnech 12. -

16. března 2018. 
6) Nabídka spolupráce v rámci vznikajícího česko-německého projektu Wenzel-Akademie - výuka 

jazyků, interkulturní kompetence, učení v digitálním světě. Na německé straně partner: 
Friedrich-Alexander Universität Erlangen-Nürnberg. Nabídka zaslána IMS a Centru jazykové 
přípravy. 
 

PhDr. Petr Bednařík,Ph.D. – proděkan pro koncepci a kvalitu studia a doktorské studium  
1) V prosinci byla realizována administrativa vyplacení mimořádných doktorských stipendií.  
2) RUK si na začátku ledna stáhl z databáze hodnocení doktorandů.  
3) Dobíhají lhůty na odvolání studentů doktorského studia, kteří byli vyloučeni ze studia.  
4) RUK zaslal vyjádření k připomínkám fakulty k Řádu přijímacího řízení a Akreditačnímu řádu. 
5) V průběhu ledna přijdou na fakultu hodnotící komise Národního akreditačního úřadu - 15. 

ledna pro OV Politické vědy, 18. ledna pro OV Mediální a komunikační studia a 26. ledna pro OV 
Sociologie. Komise pro OV Historické vědy a OV Ekonomické vědy sdělily, že FSV UK nenavštíví 
a že postačují připravené podklady.       
 

PhDr. David Emler, Ph.D. - předseda Akademického senátu FSV UK 
1) Informoval o zasedání Legislativní komise AS FSV UK.  

 

Zapsala: Klára Novosadová  
Vidi: Jakub Končelík 

 


