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Zápis z jednání kolegia děkana č. 38 
ze dne 12. prosince 2016 

 
Přítomni: D. Emler, T. Gec, T. Karásek,  Z. Kasáková, J. Končelík, F. Láb, P. Soukup, N. Švarcová 
 
Sdělení děkana: 
1) Informoval o aktuálních úvahách o složení týmu kolegia děkana – zvažuje možnost nové 

pozice proděkana pro akreditační proces, kvalitu a koncepci studia. 
2) V úterý 13. 12. 2016 se setká s prof. Mlčochem, prof. Víškem, dr. Moravcem a sochařem 

Otmarem Olivou ve věci projednání přípravy výtvarného návrhu fakultního žezla a 
uspořádání sbírky na jeho realizaci. 

3) Byla diskutována otázka výběrového řízení na ředitele ISS – obsah inzerátu bude zachován 
jako doposud při výběrových řízeních na ředitele institutů, informace bude co nejvíce šířena 
i na pracoviště mimo FSV UK. 

4) Končí dvouleté jmenování doc. Osvaldové vedoucí Katedry žurnalistiky – ředitelka IKSŽ dr. 
Tejkalová požádala o prodloužení funkčního období doc. Osvaldové o jeden rok s tím, že 
výběrové řízení připraví na podzim roku 2017, děkan souhlasí. 

5) Ve čtvrtek 15. 12. 2016 se koná vánoční večírek děkanátu. 
6) Ve středu 21. 12. 2016 se koná plénum IMS. 
 
Sdělení proděkanů:  
 
7) doc. MgA. Filip Láb, Ph.D. - proděkan pro vnější vztahy 
7a) Probíhá distribuce tištěných a elektronických novoročenek. 
7b) Probíhá distribuce materiálů na Dny otevřených dveří na instituty. 
7c) Informoval o diskusi “Mediální obraz migrace”, která proběhla 7. 12. 2016 ve spolupráci s 

Radou pro mezinárodní vztahy k zapůjčené výstavě na předním schodišti Hollaru. 
7d) 2. 2. 2017 se koná druhý ročník Veletrhu pražských veřejných vysokých škol - pod hlavičkou 

Study in Prague, veletrh je zaměřený především na české studenty. Tento ročník zajišťuje UK, 
uskuteční se v prostorách Karolina. 

7e) Jsou k dispozici kapesní kalendáře na rok 2017 v české a anglické verzi. 
7f) UX konzultantka odevzdala koncept zadávací dokumentace pro realizátora nových webových 

stránek FSV UK. 
7g) Informoval o přípravách informační stránky na webu FSV UK k projektu “Společenské vědy 

studentům”, který má za cíl zvýšit povědomí o sociálně vědních oborech na středních školách. 
7h) Marianna Zapotilová a Barbora Pelantová budou v lednu 2017 zastupovat FSV UK na Student 

International Road Show - veletrhy v Petrohradu a Moskvě pro zájemce o bakalářské a 
magisterské studium (díky spolupráci s náborovými agenty je účast zdarma, FSV hradí pouze 
náklady na cestu a ubytování). 

7i) Informoval o analýze “konkurenčních oborů” od Study Portals pro programy MEF, BECES, CECS, 
MAIN a PSP. Nabízí např. porovnání cen programů, informace, které země hledají studenti, kteří 
se zajímají o naše obory apod.  

7j) Na IES bude mít 30. 3. 2017 přednášku ministr financí Andrej Babiš věnovanou veřejným 
financím a vizi České republiky v této oblasti. Přednášku zajišťuje e-klub, součástí musí být 
diskuse. 
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8) JUDr. PhDr. Tomáš Karásek, Ph.D. – proděkan pro rozvoj 
8a) OP VVV: K financování doporučen projekt Univerzitní informační sítě UK (výzva 02_16_014), 

v němž má FSV rezervováno 0,2 úvazku na fakultního juniorního a 0,1 na seniorního 
technického skauta formou DPČ. 

8b) OPŽP: Objednaný posudek (PENB) konstatoval, že oprava vnějšího pláště zbývající budovy 
jinonického areálu se nekvalifikuje jako způsobilý výdaj do výzvy OPŽP. Informoval o 
alternativních postupech řešení problému a možných rozpočtových implikacích. 

8c) Zpracoval návrh opatření děkana o vzniku a zániku uživatelských přístupů do informačních 
systémů. Návrh bude poskytnut k připomínkám kolegiu děkana a příslušným vedoucím 
děkanátu.  

8d) RUK zaslal formuláře pro zpracování úplné průběžné zprávy o plnění institucionálního plánu 
fakulty v roce 2016 - budou rozeslány na instituty, termín odevzdání na RUK je 16. 1. 2017. 

8e) Informoval o stavu jednání správy jinonického areálu s DP Praha o zajištění náhradní 
dopravy během uzavření stanice metra “Jinonice” od 7. 1. 2017. 

 
9) Mgr. Tomáš Gec – pověřený tajemník fakulty 
9a) Informoval o opatření děkana k oběhu smluv. 
9b) Od ledna bude nový vzor objednávky. 
9c) Informoval o poradě tajemníků. Zde bylo mj. diskutováno vypisování kurzů U3V – stává se, 

že vyučující vypíší kurzy, zájemci se přihlásí a vyučující pak kurz zruší. Je potřeba, aby 
vypsání kurzu bylo závazné. Dále bylo na poradě tajemníků diskutováno doktorské studium 
– podněty k řešení pro nového proděkana pro doktorské studium. 

9d) Informoval o setkání knihovní rady Knihovny TGM v Jinonicích. 
9e) Informoval o chystané novele cestovních náhrad – od ledna bude také nové opatření děkana, 

budou zde uvedeny maximální částky, které lze čerpat na ubytování dle vzoru RUK.  
9f) Informoval o novém mzdovém předpisu UK. 
 
10) PhDr. Ing. Petr Soukup – proděkan pro studijní záležitosti a další formy vzdělávání 
10a) Informace z RKR:  

1. V lednu proběhne schůzka rektora s děkany ohledně plánů v oblasti studia, investic a 
vnitřních předpisů fakult. 

2. 15. 12. 2016 se koná vánoční koncert v Karolinu. 
3. V lednu a únoru 2017 proběhnou dva semináře k novým studijním předpisům. 
4. Od 1. 12. 2016 platí kolektivní smlouva, nově - odborová organizace může být u 

jednání o předpisu o odměňování pracovníků. 
5. Klesá počet podaných GAUK projektů na sociálně-humanitním panelu cca o 20 %, 

největší pokles zejména sociologie a politologie (za celou Univerzitu).  
6. Poplatky spojené se studiem – vyměřují se ne od zápisu, ale od počátku 

akademického roku (vč. minulých neúspěšných studií na UK). 
7. Návrh FSV, aby akreditační standardy nebyly opatřením rektora, ale vnitřním 

předpisem UK nebyl přijat. 
8. Další kolegium rektora proběhne 16. 1. 2017. 

10b) Došlo k udělení stipendií pro výjezdy na meziuniverzitní a mezifakultní dohody v LS 
2017 v celkovém objemu cca 420 tisíc Kč (ostatní prostředky čerpány z fondu mobility a 
IRP na mobilitu), celkově podpořeno 33 studentů (celkový objem prostředků ze všech 
zdrojů je cca 2,1 milionu). 
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10c) Bude zveřejněna výzva pro studenty ohledně stipendií za účast na akcích s 
mezinárodním ohlasem (na letošní rok umožnil senát čerpat 100 tisíc ze stipendijního 
fondu). 

10d) Návrh FSV UK na úpravu podmínek přijímacího řízení pro bakalářský obor Ekonomie a 
finance (zkouška z češtiny na úrovni B2 místo C1) dne 7. 12. 2016 zamítlo kolegium 
rektora. 

 

11) PhDr. Zuzana Kasáková, Ph.D. – proděkanka pro zahraniční styky 
11a) Informovala o průběhu Dnů UK ve Washingtonu - setkání se zástupci College 

Connections, Delegace EU ve Washingtonu, George Washington University, National 
Institutes of Health, University of Maryland, Georgetown University, Johns Hopkins/SAIS, 
American University, krajanského Sdružení pro vědu a umění - v případě zájmu mohou 
studenti i akademici při návštěvě USA kontaktovat toto sdružení. 

11b) Probíhá výběrové řízení na pozici referenta OZS. 
11c) Informovala o výsledcích pracovní skupiny ke kvótám v rámci programu Erasmus. 
11d) Informovala o výsledcích výběrového řízení na výjezdy studentů v rámci 

meziuniverzitních dohod - FSV UK úspěšná. 
11e) Dne 7. 12. 2016 proběhlo výběrové řízení na výjezdy v rámci mezifakultních a 

meziuniverzitních dohod. 
11f) Dne 9. 12. 2016 se uskutečnila schůzka k LŠ Česko-čínského centra UK, další schůzka 

Česko-čínského centra proběhne 10. ledna 2017 v 15:00 hodin. 
11g) Ve čtvrtek 15. 12. 2016 proběhne od 9:00 na FSV UK setkání s rektorem univerzity v 

Tbilisi. 
11h) Návrhy spolupráce s Cambridge poslány na RUK. 
11i) Byla potvrzena schůzka s Head of School of Humanities and Social Sciences v rámci Dnů 

UK ve Spojeném království v dubnu 2017. 
 
12) PhDr. Natálie Švarcová, Ph.D. – proděkanka pro ekonomiku 
12a) Informovala o závěrech zasedání pracovní skupiny Ekonomické komise AS FSV UK ve 

věci implementace koheze v rozpočtu FSV UK. 
 
 
 
 
Zapsala: Sylvie Fišerová 
Vidi: Jakub Končelík 
 


