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Zápis č. 20  
z jednání kolegia děkana ze dne 12. 6. 2017  

  
Přítomni: D. Emler, P. Bednařík, T. Gec, T. Karásek,  J. Končelík, J. Krejčí, F. Láb, P. Soukup, N. 
Švarcová 
Omluveni: Z. Kasáková 
  
Sdělení děkana: 

1) Ve středu 14. 6. 2017 zasedá  VR FSV UK.  
2) Dne 29. 6. 2017 se koná rozšířené kolegium rektora, schůzka kolegia děkana proběhne v 

úterý 27. 6. od 13.30 hodin. 
Upřesnil, že poslední schůze kolegia děkana před začátkem prázdnin se bude konat 27. 7. 
2017 a  po prázdninách se kolegium děkana sejde v pondělí 4. 9. 2017.  

  
Sdělení proděkanů: 
3) doc. Mgr. Jaromír Krejčí, Ph.D. – proděkan pro vědu a výzkum  
3a) Informoval o přípravě Vlajkových lodí - UK připravuje brožuru o vědě a výzkumu na UK, která 

by měla lépe a atraktivnějším způsobem přiblížit našim zahraničním partnerům, případně 
uchazečům o působení na UK, diversitu a kvalitu vědeckého výzkumu na UK, za fakultu mohou 
být navrženy 2 obory (prozatím prezentováno pět projektů: http://www.cuni.cz/UKEN-
450.html), za fakultu byly vybrány projekty kolegů Jana Karlase a Jakuba Steinera. 

3b) Vyhlášeno 2. kolo soutěže Univerzitních výzkumných center (UNCE). Informace o vyhlášení 
rozeslána na instituty. Informace k soutěži: http://www.cuni.cz/UK-3761.html. Fakultní termín 
pro podání návrhů: 7. srpna 2017. Termín RUK: 14. srpna 2017.  

3c) Zveřejněny výsledky soutěže vysoce kvalitních monografií na UK - http://www.cuni.cz/UK-
8288.html. Nejlepší monografie za FSV UK se umístila na 26. - 30. místě z celkem 120 
hodnocených monografií. Autorům už byl zaslán informační dopis, na oddělení vědy zatím 
celkový přehled získaných částek nedorazil. S ohledem na odměny bude použit stejný postup 
jako vloni, tedy po odečtení 19% režie bude vše vyplaceno autorům. 

  
4) doc. MgA. Filip Láb, Ph.D. - proděkan pro vnější vztahy 
4a) Minulý týden jednání na IPS FSV UK k webovým stránkám, v pátek proběhla další vlna 

konzultací s firmou, která nový web připravuje.  
  
5) JUDr. PhDr. Tomáš Karásek, Ph.D. – proděkan pro rozvoj 
5a) CESES je partnerem Masarykovy univerzity při podání nového projektu do výzvy 025 OP VVV. 
5b) Ve čtvrtek na poradě tajemníků FSV UK jednáno o elektronickém zavedení objednávek - 

projednány dílčí body pro zavedení, s firmou bude jednáno nastavení (MUSO), případně úprava 
vnitřních procesů.  

5c) Dnes proběhne výběrové řízení na pozici vedoucího CIVT.  
5d) Jinonický projekt - jednáno o znění memoranda o odkup pozemků, o znění memoranda 

informoval  paní kvestorku a bude předloženo ke schválení Radě Města. 
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6) Mgr. Tomáš Gec – pověřený tajemník fakulty 
6a) Na základě požadavku AS FSV UK opatření děkana “Seznam center – dalších součástí Fakulty 

sociálních věd” nebude prozatím zveřejněno, bude podléhat usnesení AS FSV UK v říjnu 2017. 
Dále informoval o průběhu jednání AS FSV UK.  

6b) Otevření budov Hollar a Opletalova dne 7. 7. 2017 bude poptáno s řediteli institutů FSV UK.   
6c) V září předloží k projednání opatření děkana k čerpání benefitů (sjednocení s opatřením 

rektora), dále předpisy BOZP a PO.  
6d) Informoval o sdělení rektora UK na zasedání AS FSV UK - čerpání výjezdů Erasmus, s výsledkem 

seznámí proděkanka Kasáková, případně děkan. Dále avizoval  sloučení oborů na UK. 
6e) Informoval, že pronájmy pro externí firmy (v týdnu ve standardním čase) byly pozastaveny z 

důvodu nedostatečné kapacity, plánem je pronájem celé budovy pouze o víkendech.   
   
8) PhDr. Ing. Petr Soukup – proděkan pro studijní záležitosti a další formy vzdělávání 
8a) Na FF UK byl poptán modul na žádosti, hostováno bude na FF UK. ÚVT nabídlo, že pokud by 

modul využilo více fakult, převzalo by správu.  
8b) Na základě požadavku FF UK nabídl možnost využít prostory pro výuku.   
  
  
  
Zapsala: Klára Novosadová  
Vidi: Jakub Končelík 

  

 


