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Zápis z jednání kolegia děkana č. 35 
ze dne 21. listopadu 2016 

 
 
Přítomni: D. Emler, T. Gec, T. Karásek, Z. Kasáková, J. Končelík, F. Láb, P. Soukup, N. Švarcová  
Omluveni: 
 
Sdělení děkana: 
1) Ve čtvrtek 24. 11. 2016 bude jednat pracovní skupina o nastavení výpočtu kvót Erasmus a 

diskutovat otázku koheze v rozpočtu pro příští rok.  
2) Hodnotící komise navrhla k financování do soutěže Primus projekt PhDr. Kateřiny Králové, 

Ph.D. - financování projektu Primus probíhá ve stejném režimu jako u ostatních projektů 
institutů FSV UK.  

 
3) PhDr. David Emler, Ph.D. – předseda Akademického senátu FSV UK 

3a) V úterý 6.12. zasedá AS FSV UK, příští týden je deadline pro zasílání podkladů.  
 
Informace proděkanů fakulty: 
4) doc. MgA. Filip Láb, Ph.D. - proděkan pro vnější vztahy 
4a) Rozeslána nabídka institutům FSV UK na PPC kampaně na míru od OVV FSV UK, zájem zatím 

projevilo IMS FSV UK. 
4b) Propagace Discovery UK A-Ž. 
4c) Informace o fungování e-shopu UK s nabídkou propagačních předmětů FSV UK. 
4d) Propagace studentských akcí na 17.11. 
4e) Natáčení ČT pořadu Metropole v prostorách Hollaru, poděkoval pedagogům za vstřícnost. 
4f) K dispozici jsou nová fakultní vína. 
4g) Oborové skupiny fakult pro SVP - žádost o zaslání podkladů pro vytvoření žebříčku 

 hodnocení fakult, vedení fakulty souhlasí se zařazením mezi společenskovědní fakulty, a 
požádá o zařazení, skupiny ekonomických fakult, aby se FSV UK vyskytovala jak mezi 
společenskovědními, tak ekonomickými fakultami. 

 
5) JUDr. PhDr. Tomáš Karásek, Ph.D. – proděkan pro rozvoj 
5a) OP VVV - informace o projektu IKSŽ FSV UK, IPS FSV UK a IMS FSV UK do výzvy 02_15_003: 

projekt (excelentní týmy) byl doporučen k financování (získal 287 bodů), ale skončil pod 
hranicí stanovenou pro dotované projekty (304 bodů).  

5b) OPŽP - předběžný posudek energetické náročnosti budovy v Jinonicích konstatoval, že 
uznatelnost případných nákladů na rekonstrukci vnějšího pláště je sporná; na poradě 
projektového týmu dohodnuto zadání komplexního posudku (cena 55660 Kč vč. DPH) a s 
vedoucím projektového oddělení RUK domluven postup, kdy fakulta předá veškeré případné 
informace, aby mohl být případně uskutečněn minitendr na projektovou firmu z rektorátní 
rámcové smlouvy. Bude projednáno a schůzce s paní kvestorkou.  

 
6) Mgr. Tomáš Gec – pověřený tajemník fakulty 
6a) Ve spolupráci s právničkou probíhá příprava provozního řádu knihovny. 
6b) Jednání s ústřední knihovnou k nastavení pravidel předplatného databází.  
6c) Projednáno znění opatření děkana k závěrečným pracím.  
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7) PhDr. Ing. P. Soukup – proděkan pro studijní záležitosti a další formy vzdělávání 
7a) Proděkan Soukup informoval o bodech pojednávaných na RKR (14. 11. 2016): 

• GA ČR – předsednictvo 2 z UK. 
• Dne 31. 12. konec PRVOUKu, poté PROGRES od 1. 1. 2017. 
• PRIMUS – 75 projektů, sociálněvědní panel 19 projektů (předseda prof. Jurajda), 8 

projektů získalo A, návrhy přijdou děkanovi a ten musí odsouhlasit 
• DONATIO – termín pro návrhy do konce roku, nutno vyzvat pracoviště  
• 16. 11. konference na PedF o kvalitě vzdělávání za účasti předsedy NAÚ 
• Bude nová výzva na hodnotitele NAÚ. 
• Sdělení rektora – je nutná redukce oborů do nových programů, bude se dbát na profil 

absolventa. 
• Došlo k bezplatnému převodu pozemků u Menzy 17. listopadu, FHS FSV UK bude stavět 
• 15. 2. 11,00 jmenování docentů (návrhy do prosince budou zařazeny) 
• Ceny Siemens – deadline se blíží, dát návrhy. 
• Uchování zkouškových materiálů bude nutné po dobu 1 roku.  
• Ústřední knihovna – bude-li ESF projekt, budou skeny povinné literatury dostupné na PC 

v knihovnách. 
• UK zakoupila protiplagiátorský systém Turnitin, kromě kontroly plagiátů umožňuje i 

hodnocení prací, FSV UK zváží účast v pilotním provozu a případně náhradu za URKUND, 
který nyní používá.  

• V rámci projednávání návrhů předpisů FSV UK opakovala požadavek na zavedení 
klasifikace A-F, pan rektor slíbil modifikaci Studijního a zkušebního řádu, která toto 
umožní. 

• Termín dalšího zasedání RKR je 7.12. 2016.  
7b) Dne 16.11. 2016 se zúčastnil konference o kvalitě vzdělávání, informoval o nových 

akreditacích a fungování NAÚ. 
7c) Ve dnech 23. a 24.11.2016 proběhnou kulaté stoly k oblastem vzdělávání, za FSV UK se 

účastní vždy zástupce institutu FSV UK (ředitel či zástupce) a studijní proděkan. 
 
8) PhDr. Zuzana Kasáková, Ph.D. – proděkanka pro zahraniční styky 

• Informace ze schůzky proděkanů a vedoucích OZS s panem prorektorem Škrhou a 
zahraničním oddělením RUK, informace budou rozeslány ředitelům institutů FSV UK. 

• Informace z výběrového řízení na LŠ do Washingtonu. 
• Probíhá aktualizace a revize smluv ohledně LŠ na příští rok 2017.  
• Zaslán podklad na jednání pracovní skupiny AS FSV UK ke kvótám Erasmus+. 
• Probíhají jednání s univerzitami ve Španělsku ohledně nastavení spolupráce s instituty 

FSV UK. 
• Příprava na Dny UK ve Washingtonu. 
• Dne 16.12.2016 se koná slavnostní zahájení činnosti Česko-bavorské vysokoškolské 

agentury v Regensburgu za účasti bavorského ministra financí, rozvoje a vlasti a 
bavorského ministra školství, vědy a kultury, zástupce za  FSV UK bude určen. Česko-
bavorská vysokoškolská agentura (Bayerisch-Tschechische Hochschulagentur, BTHA) je 
projekt koncipovaný do roku 2020. 
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9) PhDr. Natálie Švarcová, Ph.D. – proděkanka pro ekonomiku 
9a) Připraví návrh dokumentu k principům rozdělování příspěvků a dotací na FSV UK. 
9b) Doktorská stipendia v roce 2017 - Petr Šimůnek z RUK emailem informoval o vyčerpání 

zdrojů, které jsou dle čl. 6 odst. 7 Principů  rozdělování příspěvků a dotací na UK pro rok 
2017 určeny na dokrytí stipendií doktorských studijních programů na úroveň 93 600 Kč 
ročně. Po tomto okamžiku bude RUK fakultám posílat pouze částku přidělenou 
ministerstvem bez dalšího navýšení. Výše částky záleží na rozhodnutí MŠMT, letos to je 90 
000 Kč na doktoranda na rok. 

9c) Informovala o výši rozdělovaných prostředků za mobilitu v rámci rozpočtu FSV UK. 
 
 
 
 
 
 
 
Zapsala: Klára Novosadová  
Vidi: Jakub Končelík 


