Zápis č. 3
z jednání kolegia děkana ze dne 29. 1. 2018
Přítomni: D. Emler, P. Bednařík, T. Gec, T. Karásek, Z. Kasáková, J. Končelík, J. Krejčí, F. Láb, P.
Soukup, A. Tejkalová
Omluveni: N. Švarcová
Sdělení děkana:
1) Společně s proděkanem pro vnější vztahy a proděkanem pro vědu a výzkum předal novému
vedení předávací protokoly za své rezorty.
2) 14. 3. 2018 zasedne VR FSV UK ve stávajícím složení.
3) V rámci prezidentské volby vystupovali zástupci FSV UK v médiích, poděkování.
4) Poděkování proděkanu Soukupovi, Lábovi, Krejčímu za působení ve funkci ve vedení
fakulty.
5) Připravuje se výběrové řízení na vedoucího CESES.
6) Vedení fakulty navštívilo radniční dům, kde má fakulta k dispozici kancelářské a jednací
prostory. Poděkování panu Balíkovi a všem, kteří účastnili na získání a vybavení prostor v
magistrátních prostorech.
Sdělení proděkanů:
doc. Mgr. Jaromír Krejčí, Ph.D. – proděkan pro vědu a výzkum
1) Výzva na nominaci hodnotitele projektů CELSA (Central Europe Leuven Strategic Alliance) aliance Katholieke Universiteit te Leuven a šesti středoevropských univerzit včetně Univerzity
Karlovy, finální výběr projektů proběhne na KU Leuven. Za fakultu možno nominovat jednoho
odborníka.
2) Výzva z odboru vědy - aktualizace nové klasifikace oborů na UK - podklady pro aktualizaci jsou
připraveny na adrese https://goo.gl/gfcVFB - odpovědi z IES, IKSŽ, IPS a ISS – vše v pořádku, z
IMS dorazil dotaz ohledně končících programů, ale dle odpovědi z RUK je máme v seznamu
nechat. Poděkování všem ředitelům institutů za rychlou reakci.
doc. MgA. Filip Láb, Ph.D. - proděkan pro vnější vztahy
1) Megabanner na serveru vysokeskoly.cz na měsíc únor (v rámci roční spolupráce).
2) Branding na vysokeskoly.sk na měsíce únor a březen (v rámci roční spolupráce).
3) Dne 1. 2. 2018 se koná Veletrh pražských veřejných vysokých škol. Prezentaci u stánku zajišťují
studenti, v přednáškovém sále studenti z projektu Společenské vědy studentům povedou
workshop - "Vyzkoušejte si roli šéfredaktora internetového bulvárního a seriózního
zpravodajství! Zkuste podle témat rozřadit zprávy na web s cílem co nejvíce zaujmout své
čtenáře. Výsledky si poté porovnejte s uspořádáním zpráv na skutečných zpravodajských
webech."
4) Proběhla schůzka k webům institutů FSV UK se zástupci CIVT a UX designérkou - přípravu
webů institutů bude koordinovat CIVT (pravděpodobně koncem letního semestru).
5) Proběhla schůzka se studenty Veronikou Mackovou a Františkem Gélou ohledně
připravovaných rozhovorů se zajímavými studenty a absolventy.
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JUDr. PhDr. Tomáš Karásek, Ph.D. – proděkan pro rozvoj
1) Zaslán dopis pana rektora ohledně rozdělení nepřímých nákladů v celouniverzitních projektech
podávaných do výzvy OP VVV č. 02_17_044 Podpora rozvoje studijního prostředí na VŠ.
2) Mezi DPP a Pražskou vodohospodářskou společností došlo k domluvě o přeložce vodovodu.
3) Výběrové řízení na generálního dodavatele stavby bude dojednáno na schůzce s tajemníkem a
dr. Tejkalovou.
Mgr. Tomáš Gec – tajemník fakulty
1) Elektronické podpisy děkanky a tajemníka zajišťuje Dušan May.
2) Informoval o poradě tajemníků fakult.
PhDr. Ing. Petr Soukup, Ph.D. – proděkan pro studijní záležitosti a další formy vzdělávání
1) Z FF UK bylo zasláno pravidelné vyúčtování za tělocvik.
PhDr. Zuzana Kasáková, Ph.D. – proděkanka pro zahraniční styky
1) Zúčastnila se Rady Vysokých škol (předsedou byl zvolen T. Nigrin), byla zvolena členkou
komise pro kvalitu a etiku.
PhDr. Petr Bednařík, Ph.D. – proděkan pro koncepci a kvalitu studia a doktorské studium
1) S předsedkyní studijní komise se domluvil na projednání doktorandského hodnocení studia
(zpráva bude součástí programu jednání studijní komise).
2) Na RUK předána zpráva o budoucím výhledu akreditací.
3) Informoval o průběhu návštěvy komise z Národního akreditačního úřadu.
4) Podklady k akreditacím budou předány k projednání AS FSV UK.
David Emler - předseda AS FSV UK
1) Podklady na zasedání AS FSV UK zaslat během zítřka.

Zapsala: Klára Novosadová
Vidi: Jakub Končelík
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