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Zápis z jednání kolegia děkana č. 22 
ze dne 28. června 2016 

 
Přítomni: L. Doleželová, T. Karásek, J. Končelík, M. Kubát, F. Láb, N. Švarcová 
Omluveni: D. Emler, Z. Kasáková, P. Soukup 
 
Sdělení děkana: 
1)  Projednal plán dovolených a na jeho základě stanoví zastupování děkana v době letních 

dovolených.  
2)  Dne 19. 7. 2016 od 14. 00 hodin bude svoláno kolegium děkana k projednání OP VVV a 

průběžné agendy. 
3)     Informoval o průběhu rozšířeného kolegia rektora. 
4)     Informoval o bodech proděkanky Kasákové: 

• V pondělí 20. 6. proběhlo setkání na RUK k propagaci cizojazyčných programů. 
• V pondělí 20. 6. se na RUK konalo setkání pana rektora, prorektorů a zástupců fakult 

setkání s představiteli čínské vládní agentury SAFEA. Na setkání byla FSV UK 
představena proděkankou pro zahraniční styky. Děkan poděkoval proděkance Kasákové 
za zástup. 

• Ve středu 22. 6. proběhlo setkání Rady Česko-čínského centra Univerzity Karlovy. FSV 
UK byla zastoupena proděkankou pro zahraniční styky. 

• Ve středu 22. 6. proběhla schůzka proděkanky pro zahraniční styky se zástupci Florida 
International University o možné budoucí spolupráci. Informace o univerzitě a 
potenciální spolupráci zaslány institutům. 

• Ze strany RUK byl upřesněn termín konání Dnů UK ve Washingtonu s požadavkem, zda 
fakulty mají zájem o spolupráci s tamějšími univerzitami. Informace zaslány institutům, 
zájem o spolupráci je velký. Dny UK ve Washingtonu proběhnou ve dnech 30. listopadu 
až 3. prosince 2016. 

• RUK podporuje dílčí aktivity, které mají vést k prohloubení či navázání spolupráce s 
univerzitami v rámci strategických partnerství. Některé instituty vznesly požadavky na 
rozšíření strategických partnerů UK. Požadavky předány odpovědným osobám na RUK. 

 
Informace proděkanů fakulty: 
5)doc. PhDr. Michal Kubát, Ph.D. – proděkan pro vědu a výzkum a pro doktorské studium 
5a) Z RUK byly zaslány výsledky II. pilíře, v září proběhne 2. kolo výběru, za FSV UK bude 

kontaktní osobou Mgr. Horníčková. 
Výsledky publikací nominovaných únor/březen (opožděný sběr z roku 2015) budou v 
průběhu července (za fakultu nominovány RUK 4 výsledky - 2x IES, 1x IKSŽ, 1x IPS). 
Druhý letošní sběr (období 2011-2015) proběhne v září. Lze použít již odevzdané nominace 
mimo rok 2010 a doplnit je o výsledky z roku 2015. 

5b) Opatřením rektora vyhlášeny programy PROGRES a PRIMUS.  U programu PRIMUS nutná 
spoluúčast fakulty (UK dá pouze 50%, max. 1,5 mil.).  Návrhy se budou podávat pouze 
elektronicky od 15. července. Termín pro podání návrhů projektů: 20. září 2016. 

5c) Připravuje se nová metodika hodnocení výsledků Metodika 2017+ (někdy „NERO“) - v 
prosinci by ji měla schválit vláda plán: větší důraz na kvalitu a poslání výzkumných 
organizací. „Dle návrhu, který se bude dále dopracovávat, bude systém hodnocení  
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výzkumných organizací zaváděn postupně v následujících třech letech. V prvním roce bude 
hodnocena kvalita omezeného počtu výstupů a bude na institucích, které výsledky 
základního nebo aplikovaného výzkumu do hodnocení přihlásí. Na základě tohoto hodnocení 
budou výzkumné organizace rozděleny podle kvality do tří kategorií. V dalších letech budou 
postupně přidávána další hodnoticí kritéria. 
Co se týká změny financování, k částce, která byla přidělena v roce 2016 podle stávajícího 
hodnocení, se má v dalších letech přidávat i bonifikace podle výsledků hodnocení nového. 
Hodnocení by se i nadále mělo provádět každoročně, po roce 2020 by se mělo hodnotit v 
intervalu 4 až 5 let.“ 

5d) International Visegrad Fund (IVF) informuje o vyhlášení programu Visegrad University 
Studies Grant. Program se zaměřuje na založení předmětů a studijních programů týkajících 
se států Visegrádu (ČR, SR, Polsko, Maďarsko). Program počítá s podporou €10.000 pro nové 
kurzy a €40.000 pro nové studijní programy. 
Základní informace - http://visegradfund.org/grants/visegrad-university-studies-grants/ 
Fakultní termín pro odevzdání projektu na oddělení vědy FSV: 4. listopad 2016. 
 

6) doc. MgA. Filip Láb, Ph.D. - proděkan pro vnější vztahy 
6a) Minulý týden v pátek proběhl v budově Hollar studentský festival „Pavlač“. 
6b) Se zástupci UK probíhají jednání k zavedení univerzitního e-shopu. 
6c) Proběhla schůzka ohledně zpracování zadávací dokumentace na webové stránky. 
6d) Organizátoři Prague Pride požádali vedení fakulty o možnost využít prostor kavárny v den 

akce od jedenácté večerní do rána druhého dne. Vedení fakulty žádost projednalo, odmítlo 
požadovaný termín a rozhodlo nabídnout možnost zapůjčit prostor pouze do půlnoci - tak 
jak je pravidlem u jiných studentských akcí.  

 
7) PhDr. JUDr. Tomáš Karásek, Ph.D. – proděkan pro rozvoj 
7a) Informoval o přípravách v rámci OP VVV, na projektovou podporu celofakultních a 

celouniverzitních projektů byla vysoutěžena firma. K projektu na Jinonice probíhá 
koordinace s projektovou firmou, dále informoval o nesouladech současného nastavení 
doktorského projektu s podmínkami, bude dále dopracováno. 

7b) S vedoucím CIVT se zúčastnili konzultací na ÚVT pro zapojení FSV UK do testovacího 
projektu zavedení elektronického oběhu dokumentů (dovolenky, likvidační listy, faktury, 
cestovní příkazy), při přistoupení do pilotního projektu by FSV UK získala od RUK 
výhodnější podmínky při implementaci finální verze. Kolegium schválilo zapojení do 
testovacího modulu. 

7c) S vedoucím CIVT bylo domluveno zabezpečení modulu elektronické verze hodnocení kurzů, 
dále budou detekovány zastaralé weby - CIVT bude kontaktovat majitele zastaralých webů, v 
případě, že nedojde ke zpětné vazbě, dojde k jejich vypnutí. 

7d) Ve čtvrtek se koná schůze areálové rady ohledně správy budovy v Jinonicích FSVUK.  
7e) V případě problémů s připojením k bezdrátové síti Eduoram je nutné kontaktovat CIVT. 

Vedoucí CIVT bude požádán o analýzu k fungování Eduoram a vypnutí FSV UK OPEN. 
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8) Mgr. Lenka Doleželová – tajemnice fakulty 
8a) Vedoucí osobního oddělení Mgr. Brandejs na FSV UK ukončil ve zkušební době pracovní 

poměr k 30. 6. 2016 z důvodu přijetí jiné pracovní nabídky. V souvislosti s odchodem 
vedoucího OO byla projednána organizační struktura děkanátu: 
mzdová účtárna (paní Šípková a Rendlová) bude přiřazena od 1. 7. 2016 pod ekonomické 
oddělení, osobní oddělení (paní Kendíková a Matláková) zůstává prozatím samostatně, 
plánuje se vznik tzv. “kanceláře tajemníka“ kam bude zařazeno osobní oddělení, podatelna, 
právník. 
Na personálního specialistu probíhá výběrové řízení. 
Projednány podmínky plateb za využití fakultních prostor ke konání konferencí: 
1. Konference, která je účtována přes fakultní účetnictví, nebude mít účtovány poplatky za 

pronájem prostor.   
2. Konference, která není účtována přes fakultní účetnictví, pronájem prostor hradí podle 

ceníku. 
3. Výjimkou je konání „velké“ konference s fakultní  podporou podle opatření děkana č. 

11/2015 „Podpora mezinárodních vědeckých konferencí“ - pro tento typ konferencí bod 
2. neplatí a konference může využívat fakultní prostory bezplatně, i když není účtována 
přes fakultní účetnictví. 

8b) Nastavení pravidel odvodu režií přímých a nepřímých nákladů na projektech bude 
projednáno na zasedání kolegia děkana 19. 7. 2016.   
 

9) PhDr. David Emler, Ph.D.  - předseda Akademického senátu FSV UK 
9a)  Na zasedání AS UK byl schválen návrh úpravy dokumentů „Jednací řád VR FSV UK“ a 

„Pravidla pro organizaci studia na FSV UK“. 
9b) Informoval o návrhu zorganizovat výjezdní zasedání členů AS FSV UK a vedení fakulty. 

Kolegium návrh projednalo a vítá. 
 
10) PhDr. Natálie Švarcová, Ph.D. – proděkanka pro ekonomiku 
10a) Na žádost předsedy ekonomické komise AS FSV UK domluvila s vedoucí EO systém 

kontroly čerpání nové struktury rozpočtu. 
10b) Kolegium projednalo návrh změny úpravy statutu fakulty s cílem zjednodušit strukturu a 

zefektivnit řízení, kdy by se fakulta byla složena z 6 institutů (IES, IKSŽ, IMS, IPS, ISS s nově 
podřazeným CESES a nově by vznikl Institut jazykové přípravy FSV UK) a děkanátu, jehož 
součástí by bylo i SVI a CIVT. 

 
 
 
Zapsala: Novosadová Klára 
Vidi: Jakub Končelík 

 


