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Zápis z jednání kolegia děkana č. 19 
ze dne 31. května 2016 

 
 
Přítomni: D. Emler, T. Karásek, J. Končelík, M. Kubát, N. Švarcová  
Omluveni: L. Doleželová, Z. Kasáková, F. Láb, P. Soukup 
 
Sdělení děkana:  
1) informoval o jednání rozšířeného kolegia rektora 
2) informoval o schůzce s magnificencí panem rektorem ve věci příspěvku UK na projektovou 

dokumentaci k OP VVV na dostavbu Areálu Jinonice 
3) na VR UK byl obhájen návrh na doctor honoris causa předložený CERGE 
 
Informace proděkanů fakulty: 
4) doc. PhDr. Michal Kubát, Ph.D. – proděkan pro vědu a výzkum a pro doktorské studium 
4a) informoval o podnětu ředitelky IKSŽ dr. Tejkalové k možnosti zřízení open access repozitáře 

všech publikovaných textů na FSV, které vydavatel dovolí takto dát do databáze; toto se 
plánuje na úrovni UK – otázka, zda vytvářet fakultní repozitář publikovaných textů; proběhla 
diskuse, principiálně není zatím odmítáno, ale je nutné mít další informace – bude předáno 
SVI ke zpracování podkladů 

4b) výsledky soutěže monografií UK – celkový zisk 508 690 Kč; rozdělení prostředků stejné jako 
v předchozím roce, bude odečtena režie 19% a zbytek bude rozdělen autorům 

4c) 1. - 13. listopadu 2016 se uskuteční Týden vědy (AV ČR) - v rámci Dne UK by na AV ČR 3. 
listopadu 2016 měla vystoupit jedna osobnost z fakulty s přednáškou - budou osloveny 
instituty, kolegium pak zástupce z návrhů vybere; kontaktním pracovníkem na fakultě pro 
organizaci dalších akcí v rámci Týdne vědy je T. Renner 

4d) Národní cena vlády Česká hlava – 1 nominace za celou UK, do 17. června 2016 je třeba poslat 
nominaci za fakultu na RUK – budou osloveni ředitelé a ze zaslaných návrhů kolegium 
vybere jednu nominaci za FSV 

4e) informoval o požadavku na habilitační řízení dr. Merhauta 
4f) na OV nastoupila nová pracovnice, Bc. Simona Voráčková, přebrala agendu habilitací, 

jmenovacího řízení, vědeckých cen a ediční činnosti 
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5) JUDr. PhDr. Tomáš Karásek, Ph.D. - proděkan pro rozvoj  
5a) proběhla diskuse ohledně OP VVV  
5aa) budova Hollar – aktuálně záleží na rozhodnutí Odboru památkové péče MHMP (OPP) –   

Národní památkový ústav projekt zastínění vyloučil, je tedy potřeba počkat na vyjádření 
OPP – do té doby projekt pokračuje, na základě vyjádření se na konci srpna dále rozhodne, 
zda projekt do výzvy OP VVV č. 017 podat 

5ab) areál Jinonice - nyní projekt pokračuje, bude zpracována projektová dokumentace, dne 11. 
srpna 2016 se uskuteční kolegium děkana k OP VVV (výzva č. 016) 

5b)  informoval o dílčím projektu FSV v rámci celouniverzitního projektu ve výzvě ESF (č. 015) 
OP VVV – projedná s proděkanem Soukupem, souvisí se studijní agendou; do konce týdne 
zašle na RUK  anotaci a návrh rozpočtu 

5c) projekt Katedry bezpečnostních studií a Střediska bezpečnostní politiky IPS do výzvy OP 
VVV č. 019 (excelentní výzkum) - předběžně projednání podání projektu, o dalším postupu 
bude informována tajemnice fakulty  

 
6) PhDr. Natálie Švarcová, Ph.D. – proděkanka pro ekonomiku  
6a) informovala o schůzce tajemníků na RUK dne 25. května 2016, hlavní témata: zaměstnávání 

cizinců, registr smluv 
6b) informovala o průběhu otevírání obálek na Projektové práce a související činnost pro akci 

Rekonstrukce a dostavba Areálu Jinonice, které proběhlo v pátek 27. května 2016 – pouze 
jedna nabídka firmy APRIS 3MP 

6c)  informovala o dopisu kvestorky UK – bude zaslán příspěvek ze státního rozpočtu na U3V ve 
výši 167 736,-  Kč a na podporu studentů se specifickými potřebami ve výši 112 313,- Kč na 
letošní rok 

6d) informovala o plánovaných úpravách Opatření o Poskytování příspěvků zaměstnancům ze 
sociálního fondu  

 
 
Zapsala: Sylvie Fišerová 
Vidi: Jakub Končelík 

 


