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Zápis z jednání kolegia děkana č. 23 
ze dne 19. července 2016 

 
 
Přítomni: L. Doleželová, Z. Kasáková, T. Karásek, J. Končelík, M. Kubát, F. Láb, N. Švarcová  
Omluveni: D. Emler, P. Soukup 
Hosté: V. Vejvoda 
 
I) Kolegium projednávalo návrhy projektů OP VVV a rozhodovalo o jejich ne/podání 
Proděkan Karásek na úvod shrnul, o které projekty se jedná: 
- celkem 4 projekty: 

a) celouniverzitní projekt na podporu bakalářského a magisterského studia - podpora 
mobility, snížení studijní neúspěšnosti, ad. 

b) fakultní projekt na podporu doktorského studia - úprava akreditačních spisů, podpora 
praxe a výzkumných stáží, podpora mobility, ad. 

c) zastínění atria budovy Hollar, drobné úpravy týkající se IT v budově a vytvoření 
doktorandské místnosti 

d) dostavba areálu Jinonic 
 
Václav Vejvoda připomněl, že finální rozhodnutí by ještě nastalo v momentě, kdy by prostředky 
skutečně byly přiděleny a rozhodovalo by se o jejich přijetí/odmítnutí – do té doby je vždy 
možné od projektů odstoupit 
 
Diskuse: 
ad a) a b) – „měkké“ projekty, nejsou rizikové, projekty budou podány 
ad c) a d) – „tvrdé“ projekty, investiční 
ad c) zastínění atria Hollaru - Národní památkový ústav i Odbor památkové péče MHMP 
vyjádřily zamítavý postoj, podání projektu s sebou ovšem nenese žádné další náklady, a tak 
kolegium schválilo podání projektu s vědomím, že pokud by se podařilo prostředky získat, bude 
nutné další jednání s památkáři a lze očekávat nezbytné úpravy projektu 
- časové hledisko – projekt zastínění je navázán na projekt b), stavba by reálně proběhla 

nejdříve v r. 2019 
ad d) projekt na dostavbu areálu Jinonic 
byly shrnuty informace z příprav projektů a cíle projektu, proběhla diskuse ohledně možných 
rizik; z diskuse vyplynulo několik témat pro další období, která bude v případě úspěšného 
podání projektu nutné dále řešit: 
- možnosti stravování v areálu  
- nárůst nákladů na provoz budov FSV, cash flow od jara 2017 
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- nejistota uvolnění prostor hotelu UK 
- správa budovy fakultou 
 
Po diskusi kolegium podání projektu schválilo. 

 
II. Běžné jednání kolegia  
Sdělení děkana:  
1) informoval o žádosti na RUK o mimořádný příspěvek na přípravu projektové dokumentace 

OP VVV 
2) informoval o rozpisu termínů jednání kolegia rektora, akademického senátu UK a dalších 

jednání na RUK 
 
Informace proděkanů fakulty: 
3) doc. PhDr. Michal Kubát, Ph.D. – proděkan pro vědu a výzkum a pro doktorské studium 
3a) na základě podnětu studijní komise AS FSV UK informoval o záměru dopřeložit zbývající 

předpisy týkající se doktorského studia do anglického jazyka – překlady zajišťuje Pamela 
Cotte, financování z prostředků děkanátu  
 

4) doc.MgA. Filip Láb, Ph.D. - proděkan pro vnější vztahy 
4a) informoval o jednání s konzultantkou Mgr. Evou Máchovou ohledně redesignu fakultního 

webu; momentálně probíhá analýza stávajícího stavu (do poloviny srpna), do konce září by 
byl vytvořen návrh informační architektury, do poloviny října proběhne uživatelské 
testování; výstupem (dodání do konce října) bude ucelený koncept webu, který bude možné 
použít jako podklad pro výběrové řízení na dodavatele technického řešení webu 

4b) informoval o ocenění zaměstnanců FSV UK za prezentaci fakulty v médiích - přehled výstupů 
zaměstnanců v médiích je zpracováván na základě mediálního monitoringu z Newton Media 
SEARCH; monitoring za každý měsíc je dostupný na intranetu FSV; jedná se o drobné 
ocenění, nejčastěji vystupující dostanou lahev vína a kravatu 

4c) informoval o  projektu Společenské vědy studentům - propagace studia společenských věd a 
FSV na středních školách – proběhlo další setkání se studenty, kteří projekt zajišťují  

4d) informoval o nové spolupráci UK s ČT – od září zahájí vysílání vědecká redakce České 
televize - kontaktní osobou za FSV UK bude PhDr. Sylvie Fišerová 

 
5) JUDr. PhDr. Tomáš Karásek, Ph.D. - proděkan pro rozvoj  
5a) informoval o schůzce na UVT k oběhovým agendám, FSV UK je zapojena do testovacího 

projektu zavedení elektronického oběhu dokumentů 
 
6) Mgr. Lenka Doleželová Exelová - tajemnice fakulty 
6a) předložila návrhy pěti společností k zajištění taxi služby s možností platby na fakturu – 

kolegium vybralo jako nejvhodnější nabídku firmy Profitaxi - není nutné využívat tuto 
společnost, pokud je však potřeba zajištění odvozu na fakturu, bude možné této smlouvy 
využít – tajemnice zajistí uzavření smlouvy 

6b)  informovala o analýze konání studentských akcí od vedoucího PTO, pana Balíka - od ledna 
do července 2016 v budově Hollar proběhlo 24 akcí s rozdílnými výsledky i dopady na 
provoz a „sousedské vztahy“; kolegium rozhodlo nastavit limity: 3 akce měsíčně (mimo  
 



 

  
 Univerzita Karlova, Fakulta sociálních v ěd  /  Smetanovo nábřeží 6, 110 01 Praha 1 

dekan@fsv.cuni.cz, tel: 222 112 236 
www.fsv.cuni.cz 

července a srpna), z toho 1 akce do 24:00, dvě akce do 22:00, výjimka pro Pavlač, která má 
dlouholetou tradici; vrátní budou mít zdravotní prohlídku na práci v noci 

6c) informovala o dotazu dr. Stejskala na spolufinancování projektu Argos, kolegium si 
k projektu vyžádalo podrobnější informaci, v obecné diskuzi pak potvrdilo stanovisko 
prostředky na spolufinancování nevyčleňovat v rozpočtu jako samostatnou položku a jako 
v současnosti je ponechávat v pravomoci ředitelů - spolufinancování grantů (řešitelů-
zaměstnanců institutů) zůstává vázáno na rozpočty institutů, kdy ředitel institutu nejlépe 
posoudí rizika i přínosy projektu pro institut. 

 
7) PhDr. Natálie Švarcová, Ph.D. – proděkanka pro ekonomiku  
7a) informovala o přípravě podkladů pro odbory 
7b) informovala o návrhu nastavení pravidel odvodu režií  
7c) otevřela otázku organizační struktury fakulty, kolegium diskutovalo návrhy se závěrem 

připravit návrh změny statutu, dle kterého by se FSV členila na děkanát a 6 institutů (nově 
Institut jazykové přípravy). Návrh bude dále diskutován a poté představen AS FSV UK. 

 
 
 
 
Zapsala: Sylvie Fišerová 
Vidi: Jakub Končelík 


