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Zápis č. 4  
z jednání kolegia děkana ze dne 7. 2. 2017 

 
Přítomni: P. Bednařík, T. Gec,  D. Emler, Z. Kasáková, T. Karásek, J. Krejčí, F. Láb  
Omluveni: J. Končelík, P. Soukup, N. Švarcová 
 
Sdělení proděkanů:  
1) doc. Mgr. Jaromír Krejčí, Ph.D. – proděkan pro vědu a výzkum (pověřen funkcí 
proděkana od 1. 2. 2017) 
1a) Informoval o jednání proděkanů pro vědu na UK (6. 2. 2017), hlavní témata jednání: 
1b) Krátká informace J.M. prof. Zimy:  

• bylo rozhodnuto o Donatio memoriae (14 návrhů, bude pět uděleno); 
• Metodika hodnocení – problém je, že metodika hodnocení 2015 zatím není hotová – je to 

problém pro financování škol, bude důležité, aby rozpočet UK byl schválen podle 
principů Akademickým senátem UK  31. 3. 2017, finální rozpočet bude k dispozici 
během jarních měsíců; 

• během března bude hotová metodika hodnocení vědy 2015 
1c) Prorektor Konvalinka  

• vyhodnotil předchozí kolo soutěže Primus (2016); 
• harmonogram a komentář k 2. kolu soutěže Primus - vyhlášení soutěže 1. 4., termín do 

10. 5., schválení výsledků VR UK 22. 6. 2017; Primus určen především pro nové akad. 
pracovníky z ciziny nebo z jiných pracovišť, mírná úprava zásad - bude limit 10 let po 
Ph.D. (cíl je 8 let), kofinancování - děkan má právo rozhodnutí koho kofinancovat; 

• harmonogram a komentář k 2. kolu soutěže UNCE - vyhlášení 1. 6., termín do 15. 7., 
schválení výsledků VR UK v říjnu 2017; nebudou změny v hodnocení, jde především o 
dlouhodobou excelenci a kvalitu aplikanta + požadavek na prof. růst juniorských členů 
týmu; je možné pokračování nejlepších UNCÍ, 30 - 50 procent nových center by bylo 
vítáno;  

• Hodnocení vědy - je evidentní, že “kafemlejnek” končí, bohužel Metodika 2017+ stále není 
hotová, plný náběh v roce 2019 

• interní hodnocení vědy na UK - proběhlo na MFF a FSV, scientometrické měření proběhlo 
bez problémů, panelové posouzení - plně se podařilo pouze v oboru matematika (MFF), 
u společenských věd nejsou výsledky 

1d) Mgr. Popelka (UVT RUK)  

• příprava hodnocení kvality pro institucionální akreditace – definice a vzájemné 
propojení oborů podle jednotlivých definic a číselníků, vytvoření “UK oboru” - OV UK 
bude kontaktovat proděkany, do léta 2017 se budou implementovat do OBD a další 
informačních systémů UK; 

• Prof. Volf - výsledky GAUK budou do poloviny března; informace o projektech SVV, 
výhodnější v rámci administrativní zátěže jsou tříleté projekty; 

• Mgr. Jiroudková (OVV RUK) - projekty H2020: problematika vyplácení bonusů 
(additional remuneration); etika v H2020 - je nutné pečlivé vypracování etické části 
projektu; UK požádá o HR award jako celek; 

• dr. Nohel (OVV RUK) - analýza bonifikace projektů Progres - tvoří 4% finančních 
prostředků - bonifikace se uděluje za mezifakultní a mezinárodní (ta až po 2 letech)  
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spolupráci, bonifikace za unikátnost nebyla požadována  
 
2) doc. MgA. Filip Láb, Ph.D. - proděkan pro vnější vztahy 
2a) Informoval o nabídce online kurzů Seduo.cz od společnosti LMC, pro FSV není aktuálně 

zajímavá. 
2b) Ve dnech 25. - 26. 1. 2017 proběhl veletrh Gaudeamus Praha. 
2c) Ve čtvrtek 2. 2. 2017 proběhl Veletrh pražských veřejných vysokých škol v Karolinu (o FSV 

UK velký zájem, hlavně o bakalářské studium, ale oproti jiným veletrhům zde bylo i více 
zájemců z jiných škol o navazující magisterské studium na FSV UK). 

2d) Proběhla schůzka k webu s CIVT a zástupci společnosti Tender Point - příprava výzvy a 
zadávacích podmínek a návrhu smlouvy. 

2e) Probíhají přípravné práce na konceptu anglické verze webových stránek fakulty. 
2f) Proběhlo školení GSuite pro zaměstnance, další budou následovat. 
2g) Na webu vysokeskoly.cz je v rámci předplaceného balíčku v únoru umístěn banner s 

odkazem web FSV UK. 
2h) Pravděpodobně první týden v dubnu (termín bude upřesněn) se uskuteční Galavečer FSV, na 

organizaci se podílejí zástupci studentů všech institutů. 
2i) Probíhá další komunikace s portálem BigChoice. 
2j) Objednávka účasti FSV UK na veletrhu OIVIVIO Edu Fair v Srbsku. 
2k) Informoval o spuštění prodeje fakultních čepic. 
2l) Žebříčky hodnocení fakult - Středisko vzdělávací politiky - FSV UK nebyla navzdory domluvě 

zařazena zároveň mezi společensko-vědní a ekonomické fakulty.  
 

3) JUDr. PhDr. Tomáš Karásek, Ph.D. – proděkan pro rozvoj 
3a) Informace z konání rozšířeného kolegia rektora - viz komentáře v zápisu z jednání, rozesláno 

členům KD. 
3b) Ve středu 1. 2. 2017 se konala schůzka s univerzitním koordinátorem elektronické spisové 

služby - prověřeny možnosti jejího využití k elektronizaci oběhu fakultních dokumentů. 
Závěry schůzky pozitivní, teoreticky lze aplikaci spisové služby využít ke konstrukci 
specifických oběhových agend, které požaduje fakulta.  

3c) Naplánována prezentace prostorového využití rekonstruovaného jinonického areálu 
jednotlivými instituty - bude představena ředitelům institutů ve středu 15. 2. 2017. 

3d) Z výběrového řízení na administrátora projektů OP VVV vybrána kandidátka, která by kromě 
asistence projektovému manažerovi v investičních projektech měla poskytnout podporu a 
metodické vedení v oblasti 'měkkých' projektů.  

3e) Během tohoto týdne by měly být oznámeny výsledky 1. kola hodnocení projektů podaných 
do výzvy 019 Excelentní výzkum. 

3f) Minulý týden potvrdil rektor, že ve výzvě OP VVV 028 (Rozvoj kapacit pro výzkum a vývoj), 
zajistí povinnou aktivitu, jež spočívá v nastavení strategického řízení výzkumných 
pracovníků s cílem získání “HR Award”, centrálně univerzita. FSV se tím otevírá cesta podílet 
se na projektu v aktivitách zaměřených na popularizaci vědy, příp. na systém hodnocení 
kvality tvůrčí činnosti. 
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4) Mgr. Tomáš Gec – pověřený tajemník fakulty 
4a) Studijní oddělení komunikuje s CDS na institutech a tajemníky institutů a připravuje 

celofakultní materiál k náležitostem evidence doktorského studia. 
 

4b) S proděkankou Švarcovou řešil základní parametry rozpočtu - vstupní čísla a základní 
rozpad na jednotlivé součásti fakulty připraví pí proděkanka Švarcová, vše další bude řešit 
tajemník. 

4c) Připravuje se Opatření děkana k cestovním náhradám – budou stanoveny hranice pro 
doporučené náklady na ubytování, v případě překročení bude nutné již v cestovním příkazu 
uvést zdůvodnění. 

4d) 1. 2. 2017 bylo vydáno Opatření děkana k postupu pro zadávání veřejných zakázek. 
4e) Příprava rozpočtu – komunikoval již s vedoucími oddělení děkanátu; požádal také 

proděkany o požadavky na rok 2017 do 20. 2. 2017 formou jejich zadání vyplnění sdílené 
tabulky. 
 

5) PhDr. Ing. Petr Soukup – proděkan pro studijní záležitosti a další formy vzdělávání 
5a) V pondělí 6. 2. 2017 proběhla schůzka na RUK k novým vnitřním předpisům fakult (návazné 

na nové vnitřní předpisy UK) -  do 5. 5. 2017 nutno nové předpisy odeslat na AS UK, AS FSV 
by měl mít rezervní zasedání v týdnu 22. - 26. 5. 2017 pro případné schválení změn (bude 
diskutováno s AS, zda dojde k posunu řádného zasedání, nebo bude vypsáno mimořádné 
zasedání), předpokladem je do cca 2 týdnů předložit AS FSV návrh nových předpisů, aby byl 
dostatek času pro jejich diskusi (jednodušší by mohly být schváleny již v březnu). 

5b) Z RUK zaslán materiál o oblastech vzdělávání (přehled za UK a ukazatele za oblasti), 
dokument musí schválit AS FSV a VR FSV (plánováno na březen). 
 

6) PhDr. Zuzana Kasáková, Ph.D. – proděkanka pro zahraniční styky 
6a) Dne 13. 2. 2017 začíná orientation week pro studenty Erasmus - Opletalova, Jinonice, 

prezentace FSV UK, přítomnost koordinátorů za jednotlivé instituty 
6b) krizové řízení - vedoucí OZS měla 7. 2. 2017 schůzku na RUK, 20. 2. 2017 proběhne školení 

ke krizovému řízení, bude zřízena nová e-mailová adresa hotline@fsv.cuni.cz, bude 
vytvořeno i nové telefonní číslo pro operativní komunikaci s RUK 

6c) příprava systému pro fakultní evidenci vyjíždějících studentů na bc., mgr. i PhD  v rámci 
všech programů a dohod  

6d) stížnost IPS ohledně komunikace OZS s uchazeči o studium v cizojazyčných programech, 
prošetřeno, k žádnému pochybení ze strany OZS nedošlo 
 

7) PhDr. Petr Bednařík, Ph.D. – proděkan pro koncepci a kvalitu studia a doktorské 
studium (pověřen funkcí proděkana od 1. 2. 2017) 
7a) SVV – rektorát preferuje tříleté projekty, bude nutné případně zdůvodnit proč jsou projekty 

kratší. 
7b) 8. 2. 2017 domluveno jednání na Oddělení koncepce a akreditací na RUK. 

 
Zapsala: Sylvie Fišerová 
Vidi: Filip Láb 

 


