Zápis č. 22
z jednání kolegia děkanky ze dne 19. 11. 2018
Přítomni: T. Gec, T. Karásek, L. Krištoufek, J. Kučera, J. Remr, A. N. Tejkalová, J. A. Víšek
Omluveni: P. Bednařík, Z. Kasáková, D. Emler, N. Švarcová, M. Krausz Hladká
Sdělení děkanky:
1. Agenda PR:
 Účast FSV na zahraničních veletrzích - 33nd IEFT (IEFT) - 27. - 28. 10. 2018, Turecko,
Istanbul, v Kyjevě - 15. - 17. 11. 2018, na Master Messe v Kolíně nad Rýnem - 24. 11. 2018 a
na veletrhu Master and More, 27. 11. 2018 v Praze.
 V sobotu 10. 11. 2018 se konal Informační den pro zájemce o studium na Univerzitě Karlově,
o prezentaci FSV UK byl obrovský zájem, prezentovala osobně děkanka fakulty.
 Byl publikován nový díl seriálu "Jsem z FSV UK", tentokrát s Michalem Osuským (ISS).
 Příprava letáků a PPC kampaně k novému oboru Politics, Philosophy and Economics.
 12. 11. 2018 se konala slavnostní prohlídka nově vybavené Rozhlasové a televizní
laboratoře (RTL).
 Proběhla schůzka OVV se zástupci ISS ohledně nových českých a anglických programů a
specializací.
 Proběhla schůzka se zástupcem vysokeskoly.cz ohledně možné spolupráce na další rok.
Zároveň je firmou plánována inovace projektu czechuniversities.com k propagaci
cizojazyčných programů.
 V prodejní kolekci propagačních předmětů jsou nově v nabídce síťovky.
 Objednána inzerce v lednovém vydání tištěného časopisu kampomaturitě.cz a v
prosincovém vydání Učitelských novin s přehledem VŠ.
 Probíhá příprava PF 2019.
 Advent na UK - akce se koná ve středu 5. prosince 2018 od 15.00 hod. na nádvoří areálu
budov Karolina a Celetné ul. 20. Akci RUK pojímá komorněji, podobně jako v minulém roce,
nebudou zde stánky fakult.
2. Proběhlo výběrové řízení na tajemníka fakulty. S vybraným kandidátem probíhá příprava
smlouvy, 4. 12. 2018 bude jeho nominace projednána se senátem FSV UK, nástup přichází v
úvahu 1. 2. 2019.
Sdělení členů kolegia děkanky:
prof. PhDr. Jaroslav Kučera, CSc. - proděkan pro vědu a výzkum, statutární zástupce děkanky
1. Elektronické podávání projektových žádostí na MŠMT - vypravování žádostí prostřednictvím
datové zprávy, na RUK bude zaslán požadavek na upřesnění šablony k podávání zpráv, dopis
bude zaslán rektorovi a ÚVT.
2. Podpora projektové činnosti na FSV UK (postup při realizaci dalších opatření). Překlad
fakultních předpisů bude zajištěn přes PR, překlad rektorátních opatření bude požádáno na
RUK - zajistí děkanka, překlad OD Klára Novosadová. Proběhne schůzka s administrátory
projektů z jednotlivých institutů FSV UK. Post doktorské pobyty zahraničních akademiků případná úprava termínu vyhlášení výsledků - bude poptána u prof. Škrhy.
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3. Ocenění za práci pro fakultu: 14. 11. 2018 se při příležitosti jednání Vědecké rady Fakulty
sociálních věd UK uskutečnilo každoroční předávání pamětních medailí za zásluhy o rozvoj
fakulty a za dlouhodobou práci pro fakultu.
V roce 2018 byla medaile za zásluhy o rozvoj fakulty udělena prof. PhDr. Lence Rovné, CSc.
Za dlouhodobou práci pro fakultu byli oceněni: Ing. Jan Pospíšil, PhDr. Michael Romancov, Ph.D.,
PhDr. Věra Tomandlová a Mgr. Robert Záruba.
Zároveň byla předána ocenění autorům vítězných prací soutěže o Cenu Josefa Vavrouška 2018.
Vedení fakulty děkuje členům výboru J. Vavrouška za obětavou práci.
JUDr. PhDr. Tomáš Karásek, Ph.D. - proděkan pro rozvoj
1. Projekt OP VVV, výzva 016 (Jinonice): schválení smlouvy s generálním dodavatelem stavby AS
FSV UK a kolegiem rektora, probíhá schvalování per rollam v AS UK (následně bude postoupeno
SR UK); informace o probíhající přípravě zadávací dokumentace na výběr generálního
dodavatele; schválena žádost o platbu a zpráva o realizaci za 1. monitorovací období (01/201607/2018), krácení 5 % u VZ na projektovou dokumentaci.
2. Projekt OP VVV, výzva 044 (PRSP): Po zvážení okolností (plánovaný průběh rekonstrukce
jinonického areálu, zpoždění výběrového řízení) navrženo nerealizovat VZ na vybavení
studijních místností novým nábytkem - odbor projektové podpory RUK projednal s MŠMT,
ministerstvo souhlasí. Vedení fakulty děkuje vedoucí projektového odboru Mgr. Jitce Baťkové
za flexibilní a rychlou spolupráci.
Možné využití takto uvolněných cca 13,5 milionu korun - za základě diskuse se vedení fakulty
rozhodlo tuto částku nevyužít, neboť na co bylo možné použít prostředky PRSP, už jsme využili
předchozí.
3. Nová výzva OP VVV “Rozvoj kapacit pro výzkum a vývoj II” - po projednání na RUK se fakulta
zapojí, vedení děkuje Mgr. Evě Horníčkové za přípravu podkladů.
4. Bylo rozhodnuto o režimu provozování kávovaru ve studentské místnosti v Jinonicích.
doc. PhDr. Ladislav Krištoufek, Ph.D. - proděkan pro studijní záležitosti
1. Probíhá revize nejpoužívanějších formulářů pro studenty (dozápis, škrtání, uznávání
předmětů).
2. Probíhá finální testování aplikace na hodnocení kurzů s možností komentářů. Bude využito
původní aplikace FF s částečnými úpravami.
3. Zřízení fakultní serverové databáze. K diskuzi mezi SO a CIVT (a příslušnými proděkany).
PhDr. Petr Bednařík, Ph.D. - proděkan pro koncepci a kvalitu studia (zprostředkovala ANT)
1. Probíhá příprava akreditačního výhledu UK pro 2. a 3. vlnu akreditací. Do konce listopadu musí
fakulty upřesnit termíny, kdy odevzdají konkrétně kterou akreditaci na RUK.
2. Národní akreditační úřad zaslal na UK dopis, v němž požaduje doplnění podkladů k
akreditačnímu spisu doktorského studijního programu Mediální a komunikační studia, po dobu
doplňování podkladů NAÚ přerušil projednávání žádosti.
3. S dr. Plachtem z RUK probíhá upřesňování dokumentů, které bude nutné přiložit k akreditaci
studijního programu Journalism, Media and Media. Doc. Láb z IKSŽ FSV UK připravil text
memoranda o spolupráci v rámci programu Erasmus Mundus.
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Mgr. Jiří Remr, Ph.D. - člen kolegia děkanky pro e-learning a nové vzdělávací platformy
1. Schůzka s pracovníky Veřejné sociální politiky, kteří se přihlásili do výzvy projektu 015. Dotaz
ke vzniku na podporu koordinátora iniciativy k přípravě metodiky kurzu, bude upřesněno, zda
by tato osoba pracovala v rámci celého projektu, což by vedení fakulty velmi uvítalo.
2. Příprava dokumentů k semináři - předpokládané datum 6. 12. 2018.
3. Jednání s potenciálním lektorem pro příští rok z FF UK.
4. Zprostředkoval za ISS FSV UK žádost, aby byla více komunikována příprava Jinonického
projektu - děkanka sdělila, že k tomuto tématu je svoláno plénum, které se bude konat v pondělí
3. 12. 2018 v místnosti č. 212, pozváni byli členové RKD, studentské spolky, a požádala dr.
Remra, aby pozval všechny kolegy z ISS, kteří se chtějí na něco zeptat.
Mgr. Tomáš Gec - tajemník fakulty
1. Novela OD Příspěvek ze sociálního fondu na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy - nově
bude možné hradit i příspěvek na dopravu na In kartu a dotaz na čerpání školkovného v době
rodičovské dovolené - kolegium s oběma návrhy souhlasí.
2. Příspěvek na stravování zaměstnanců, provádění srážek ze mzdy za účelem úhrady
stravovacích poukázek.
3. Avízo z RUK k navýšení rozpočtu a rozhodnutí o způsobu dělení.
4. Dynamický nákupní systém - informace byly předány také na poradě tajemníků.
RŮZNÉ
1. Projekty pro GAUK za FSV UK, skončeno 16. kolo 2019 (J. Kučera).
Zapsala: Klára Novosadová
Vidi: Alice N. Tejkalová
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