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Zápis č. 22  
z jednání kolegia děkana ze dne 27. 6. 2017  

  
Přítomni: D. Emler, P. Bednařík, T. Gec, T. Karásek, Z. Kasáková, J. Končelík, J. Krejčí, P. Soukup, N. 
Švarcová 
Omluveni: F. Láb, P. Bednařík  
  
Sdělení děkana: 
1) Projednán návrh Principů rozdělování příspěvků a dotací na FSV UK pro rok 2017. Kolegium 

diskutovalo míru režie pro PROGRES a projekty ve výši 19% (zásadní disparita s výrazně 
vyšším zdaněním VČ) a podíl FPP na rozpočtu institutu jako limit pro spuštění koheze. Návrh 
dokumentu bude zaslán předsedovi AS FSV UK.  

2) Projednán návrh dopisu s informací o změně datového roamingu T-Mobile, dopis bude rozeslán 
zaměstnancům, kteří mají telefonní číslo vedené pod rámcovou smlouvou. 

3) Univerzitní projekt Juniorská univerzita - první rok se přednášky za FSV UK ujal proděkan 
Soukup a v minulém roce za dr. Tejkalová, pro další rok kolegium rozhodlo nominovat návrh 
IMS FSV UK -  PhDr. Ondřeje Žílu, Ph.D. s tématem: Západní Balkán jako epicentrum budoucího 
konfliktu v Evropě. 

4) Informoval  o průběhu jednání rozšířeného kolegia rektora.  
  
Sdělení proděkanů: 
5) doc. Mgr. Jaromír Krejčí, Ph.D. – proděkan pro vědu a výzkum  
5a) Nominace 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 – Nominace: IKSŽ - doc. 
PhDr. Barbora Osvaldová. 

5b) Výsledky PRIMUS – rozšířené kolegium rektora výsledky projednalo 26. 6. 2017,  finančně 
podpořené projekty bude ještě schvalovat VR UK; kolegium děkana diskutovalo kandidáty na 
projekt PRIMUS za FSV UK.  

5c) Do soutěže UNCE se zatím připravují dva projekty na IPS FSV UK, termín pro podání projektu 
14. 8. 2017. 

5d) Zpracována závěrečná zpráva z programu PRVOUK – P17. 
5e) Prostřednictvím odd. vědy bude zaslána nominace na Cenu Jaroslava Krejčího – nominace z IES, 

Mgr. Tomáš Křehlík, doktorand. 
  
6) PhDr. David Emler, Ph.D. - předseda Akademického senátu AS FSV UK  
6a) Podklady na říjnové zasedání AS FS UK zasílat průběžně.  
  
7) JUDr. PhDr. Tomáš Karásek, Ph.D. – proděkan pro rozvoj 
7a) Připraven dopis vlastníkům bytů v sousedství jinonického areálu s informací o záměru jeho 

rekonstrukce a dostavby. 
7b) Ve spolupráci s projektovým referátem připravovány studie využitelnosti budov Opletalova a 

Hollar v souvislosti s jinonickým projektem. 
7c) Informace o činnosti technologických skautů FSV: Fakultní skauti (oficiálně "koordinátoři 

přenosu poznatků") mají na fakultě na starosti následující činnosti: informovat o možnostech  
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přenosu poznatků a technologií; informovat o zapojení do vzdělávacích akcí a kurzů; 
informovat o finančních zdrojích po ukončení základním výzkumu; pomoc s ochranou 
duševního vlastnictví; podporu při licencování a uzavírání smluv; vyhledávat komerční 
partnerské instituce a firmy a uživatele odborných služeb. Všechny tyto činnosti probíhají ve 
spolupráci s rektorátním Centrem pro přenos poznatků a technologií, které řídí fakultní síť 
skautů. Aktuálně Dr. Renner (juniorní skaut FSV) s kolegou Dr. Petrem Witzem (seniorní skaut 
fakulty) vyhlásili program DELTA (z nabídky TAČR - spolupráce s asijskými regiony). Byla 
založena i webová stránka, kde jsou informace o přenosu poznatků a technologií 
(http://intranet.fsv.cuni.cz/FSVINT-2938.html). V srpnu 2017 bude vyhlášena důležitá výzva 
ÉTA se zaměřením na humanitní vědy (https://tacr.cz/harmonogram_VS_2017.pdf).  

7d) Byly dokončeny hrubé práce na aplikaci rezervace konzultačních hodin, v tomto týdnu začne 
jeho testování. 

7e) CIVT a ÚVT vedou jednání o převzetí správy sítí a následně linuxových serverů.  
  
8) Mgr. Tomáš Gec – pověřený tajemník fakulty 
8a) Ve spolupráci s právničkou a IT bude připravena soutěž na servery. 
8b) Informace k dokumentaci ke stavebnímu povolení. 
8c) Informoval o diskuzi k projektu na komplexní nákup zdrojů za celou UK.  
8d) Vedoucí EO jedná s Komerční bankou ke zprovoznění platební brány, v nejbližší době by mělo 

být nasmlouváno. 
8e) S proděkanem Soukupem a dr. Mistrovou jednáno o principech financování výuky češtiny pro 

cizince, bude upraveno v opatření děkana.  
8f) S JUDr. Pavlovou připravuje opatření děkana k čerpání sociálního fondu na základě aktualizace 

opatření rektora.  
8g) Zahraniční služební cesty - přerušování pracovní cesty pro THP před začátkem, či po konci 

pracovní cesty bude nastaveno jako u akademických pracovníků. Děkan v této souvislosti 
informoval, že přerušení pracovní cesty považuje za zaměstnanecký benefit a mimořádný 
projev dobré vůle ze strany fakulty jako vlídného zaměstnavatele. Na základě aktuálních žádostí 
ale cítí potřebu zdůraznit, že rozhodně nebude povolovat přerušení pracovní cesty před i po 
konferenci současně. 

  
9) PhDr. Ing. Petr Soukup – proděkan pro studijní záležitosti a další formy vzdělávání 
9a) Kolegium odsouhlasilo, aby se fakulta připojila ke stanovisku AS UK k současnému stavu 

výhledového financování vysokých škol, bude zveřejněno na webových stránkách fakulty.  
9b) Z RUK zaslány podklady pro vymáhání poplatků spojených se studiem za roky 2006 až 2014 v 

celkové odhadované výši 200.000,- Kč. 
9c) Informoval, že bylo ukončeno hodnocení kurzů za letní semestr. 
  
10) PhDr. Zuzana Kasáková, Ph.D. – proděkanka pro zahraniční styky 
10a) Na OZS probíhá příprava letních škol.  
10b) Minulý týden proběhla schůzka na RUK k zahraničním záležitostem, jednáno i o počtech 

nedočerpaných mobilit v rámci programu Erasmus.  
  
Zapsala: Klára Novosadová  
Vidi: Jakub Končelík 


