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Zápis z jednání kolegia děkana č. 37 
ze dne 5. prosince 2016 

 
 
Přítomni: D. Emler, T. Gec, T. Karásek, J. Končelík, F. Láb, P. Soukup, N. Švarcová  
Omluveni: Z. Kasáková 
 
Sdělení děkana: 
1) Informoval o výkaznictví RUV -  za rok 2016 nebyly za FSV UK vykázány žádné výsledky, 

 pozval si k vysvětlení fakultního koordinátora a ředitelku IKSŽ FSV UK. 
2) Zítra zasedá AS FSV UK, diskutoval podklady. 
3) Ve středu zasedá rozšířené kolegium rektora UK, diskutoval podklady. 
4) Dne 6. 12. 2016 a 8. 12 se konají rigorózní a doktorské promoce. 
5) Insignie - informoval o záměru vyhlásit sbírku a zadat zhotovení přímo Otmaru Olivovi, 

kterého vybral pro zhotovení již druhý děkan Petrusek a které předpokládaly jako 
zhotovitele i všechny další pokusy o obnovení myšlenky na zhotovení fakultního žezla. 

6) První kolegium děkana po vánočních svátcích bude zasedat 9. 1. 2017.  
7) Informoval o dosavadním postupu při výběru proděkana pro vědu a výzkum.  
8) Za oddělení vědy informoval:  

• 30. listopadu byly uděleny Ceny MŠMT: 
doc. Ing. Julie Chytilová, Ph.D. získala Cenu za mimořádné výsledky výzkumu, 
experimentálního vývoje a inovací 
Bc. Jakub Rybák získal Cenu ministryně školství, mládeže a tělovýchovy pro vynikající 
studenty a absolventy studia ve studijním programu 

• Ve vnitrouniverzitní soutěži Primus uspěl projekt dr. K. Králové (IMS), který byl 
vybrán k financování. 

• Vyhlášeno nové kolo soutěže SVV 2017. Termín pro podání přihlášek: 23. ledna 2017. 
Přesný rozpočet bude znám až v únoru. Projekty se budou připravovat dle letošních 
rozpočtů. Částka bude rozpočtena dle aktuálních ukazatelů. 

9) Jednal s tajemníkem fakulty o nastavení limitu na ubytování v tuzemských cestovních 
příkazech.  

 
 
Sdělení proděkanů 
10) PhDr. David Emler, Ph.D. – předseda Akademického senátu FSV UK 
10a) Zítra budou projednány na AS FSV UK stipendia a rozpočet stipendijního fondu. 
 
 
11) doc. MgA. Filip Láb, Ph.D. - proděkan pro vnější vztahy 
11a) V budově v Hollaru proběhlo natáčení čínské televize ve spolupráci s Česko-čínským 

centrem UK. 
11b) Projednáno zadání reklamy na cizojazyčné placené programy na serveru Master Studies 

(zdražilo, loni přivedlo 28 studentů) - vedení fakulty souhlasí. 
11c) Vyhlášena soutěž Fakulta roku - fakulta se do soutěže zapojí.  
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12) JUDr. PhDr. Tomáš Karásek, Ph.D. – proděkan pro rozvoj 
12a) Připravena propagační brožura ke studii na rekonstrukci jinonického areálu - bude 

zasláno na RUK a instituty FSV UK.  
12b) Z institutů FSV UK zaslány standardy rozložení místností rekonstruovaných místností v 

Jinonicích.  
12c) Ve výzvě 028 (Rozvoj kapacit pro výzkum a vývoj) - jednání RUK na MŠMT - komplikace ve 

vztahu k povinné aktivitě certifikace HR Award, od KJP obdržel koncepční materiál při 
zavedení projektu.  

12d) CIVT - vypnuta wifi sít FSV Open, nadále již bude jako hlavní síť provozována pouze síť 
Eduroam, zřízena FSV UK - pro externí subjekty, informace s kódem na vrátnici.  Děkan 
pochválil CIVT za informační kampaň na přechod Eduroam.  

12e) Připraveno opatření děkana ke správě webu k podpisu děkana.   
12f) Příprava opatření děkana “dopady personálních změn v databázových systémech” - 

kolektivní jednání dnes na CIVT. 
12g) Informoval o výběru kandidátů na pozici správce webu. 
 
 
13) Mgr. Tomáš Gec – pověřený tajemník fakulty 
13a) Připraveno opatření děkana k oběhu smluv - zavedení košilky (schvalovací proces 

správnosti smluv), bude projednáno s tajemníky institutů na poradě ve čtvrtek 8. 12. 2016. 
13b) Příprava nové směrnice k oběhu dokladů, obešle instituty FSV UK  ohledně podpisových 

vzorů (zavedení nových termínů - příkazce operace, správce rozpočtu). 
13c) Opatření děkana k veřejným zakázkám bude připraveno k 1. 2.2016, důvodem je  čas na 

implementaci opatření.   
13d) Informoval o personálních změnách.  
13e) Průběžné vyúčtování větších akcí musí být prováděno v rámci celého roku.  
13f) Ve středu zasedá Knihovní rada Jinonic, diskutoval podklady.  
 
 
14) PhDr. Ing. Petr Soukup – proděkan pro studijní záležitosti a další formy vzdělávání 
14a) V současnosti doplněny všechny bakalářské a diplomové práce z let 2006-2010, posudky 

budou doplněny ve spolupráci s Archivem UK. 
14b) Na zasedání RKR 7. 12. 2016 bude vznesen požadavek, aby Akreditační standardy nebyly 

opatřením rektora, ale vnitřním předpisem UK. Oslovil senátory FSV UK s informací o 
akreditačních standardech.  

 
 
15) PhDr. Natálie Švarcová, Ph.D. – proděkanka pro ekonomiku 
15a) Proběhla pravidelná kontrola čerpání rozpočtu za období leden - říjen 2016.  
 
 
 
 
Zapsala: Klára Novosadová  
Vidi: Jakub Končelík 


