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Zápis č. 6  
z jednání kolegia děkana ze dne 20. 2. 2017  

 
Přítomni: P. Bednařík, T. Gec, Z. Kasáková, T. Karásek, J. Končelík, J. Krejčí,  F. Láb, P. Soukup 
Omluveni:  D. Emler, N. Švarcová 
 
Sdělení děkana: 
1) Informoval o rozvažovaném složení komise pro výběrové řízení na pracovní pozici ředitele ISS 

FSV UK, komisi jmenuje definitivně v úterý 28. 2. 2017.  
2) V pondělí 27. 2. 2017 se sejde s prorektorem prof. Roytem a akademickým sochařem Otmarem 

Olivou k prezentaci uměleckého záměru fakultního žezla, pravidelná schůzka kolegia děkana 
bude přesunuta na odpoledne.  
 

Sdělení proděkanů:  
3) doc. Mgr. Jaromír Krejčí, Ph.D. – proděkan pro vědu a výzkum  

3a) Z RUK zaslána informace o dotaci na Progres na rok 2017 – větší část bude rozdělena podle 
hodnocení 2014. Po zveřejnění hodnocení 2015 přepočítá MŠMT dotaci a zbývající část 
bude rozepsána tak, aby součet první a druhé splátky odpovídal podílu dle hodnocení 2015. 

3b) Za FSV UK jsou připraveny nominace na Cenu Bedřicha Hrozného za tvůrčí počin. 
3c) Je vyhlášena soutěž vysoce kvalitních monografií na UK (opatření rektora 11/2017). 

Nominace do 31.3 2017 a postup při ní stanoví Ediční komise. 
3d) Je vyhlášena Cena Miloslava Petruska za prezentaci, nominace do 24. 2. 2017.    
3e) Dne 8. února 2017 přijala vláda ČR usnesení o Metodice hodnocení výzkumných organizací 

a hodnocení programů účelové podpory (Metodice 2017+) - bohužel ale ještě není hotová 
detailní podoba tohoto dokumentu a mistopředsedovi vlády pro vědu a několika 
ministerstvům bylo uloženo “dopracovat přesný postup a způsob hodnocení a do 31. 
prosince 2017 předložit vládě Metodiku dopracovanou do podoby požadovaného detailu 
pro kompletní hodnocení pro úroveň segmentu vysokých škol a připravit proces 
implementace kompletního hodnocení pro segment vysokých škol” 

3f) Proběhne jednání s OVV RUK ohledně UK oborů a prokazování vědecké činnosti na FSV UK. 
         
 

4) doc. MgA. Filip Láb, Ph.D. - proděkan pro vnější vztahy 
4a) Schůzka k webu - finalizace zadání, tvorba harmonogramu. 
4b) Branding na vysokeskoly.sk. 
4c) Český slide propagující obory na FSV UK - od poloviny února do konce března v kinech Aero 

(Světozor, BioOko, Aero). 
4d) Přihlášení na Mezinárodní veletrh vzdělávání v Kyjevě, Ukrajina (6. - 8. dubna 2017). 
4e) Absolvování Youtube workshopu v RTL, poděkování panu Pemlovi za realizaci školení.  
4f) Plánování fotografování kolekce FSV UK (ve spolupráci s Agátou Zapotilovou, Janem 

Červenkou a Martinou Šandovou). 
4g) Řešení nových tištěných materiálů (plakáty, letáky). 
4h) Podepsán první Certifikát Partnerské školy FSV UK s Gymnáziem Jiřího Gutha-Jarkovského. 
4i) Zveřejněny žebříčky hodnocení VŠ časopisu Týden. 
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5) JUDr. PhDr. Tomáš Karásek, Ph.D. – proděkan pro rozvoj 
5a) Projekt rekonstrukce Jinonic (výzva 016 OP VVV): Ve středu 15. 2. 2017 od 10 hodin se konala 

informační schůzka s řediteli institutů FSV UK. Mezi zásadní podněty patří požadavek na 
kontrolu výukových kapacit v případě sestěhování do Jinonic a zahrnutí zbylých dvou budov do 
plánování prostorových standardů fakulty.  

5b) Děkan upřesnil, že projekt má být dimenzován tak, aby v Jinonicích mohly sídlit všechny 
instituty FSV UK a děkanát - předpokládá, že fakulta opustí všechny budovy vyjma Jinonického 
areálu a budovy Hollar, která bude využívána primárně pro reprezentační akce (konference, 
letní školy, apod.). Rozhodl svolat rozšířené kolegium děkana, kde tento záměr bude dále 
diskutovat, navrhl přizvat i vedoucí kateder.    

5c) Personální aspekty přípravy projektů OP VVV - od 1. 4. 2017 nastoupí nová administrátorka 
projektů, která bude mít na starosti koordinaci 'měkkých' projektů a - ve spolupráci s panem 
Vejvodou - nastavení metodiky přípravy a administrace projektů obecně. 

 
6) Mgr. Tomáš Gec – pověřený tajemník fakulty 
6a) Na webových stránkách bylo zveřejněno opatření děkana č. 5/2017 Organizace pracovních cest 

na FSV UK.     
 

7) PhDr. Ing. Petr Soukup – proděkan pro studijní záležitosti a další formy vzdělávání 
7a) Mgr. promoce 15. a 16. 3. 2017 včetně anglické, nutno zajistit účast vedení, Bc. promoce 22.  3. 

2017 povede Petr Soukup. 
7b) Nové předpisy FSV UK - první verze pro vedení fakulty připravena (budou doplněna studijní a 

stipendijní pravidla), od příštího týdne bude sdíleno se senátory a k připomínkám ředitelům 
institutů FSV UK.  

7c) Opatření děkana k poplatkům za habilitační a jmenovací řízení, připraveno k vydání.  
7d) Doktorská stipendia - cca od května snížení dotace z RUK a pro některé skupiny studentů 

nebude zasíláno - roční deficit cca 1,7 milionu Kč, nutno rozhodnout o dalším financování, na 
RUK bude zaslán dopis, návrh přednést na AS UK. 

7e) Hodnocení kurzů studenty – počet vrácených dotazníků se snižuje, nutno řešit opětovné 
navýšení.  

7f) Zúčastnil se pléna IES FSV UK.  
 

8) PhDr. Zuzana Kasáková, Ph.D. – proděkanka pro zahraniční styky 
8a) Výsledky výběrového řízení na pobyty v Austrálii, Novém Zélandu a Japonsku v akademickém 

roce 2017/2018 v rámci meziuniverzitních dohod. 
8b) Výběrové řízení na stáž v OBSE. 
8c) Schválen nový systém výpočtu kvót pro vyjíždějící studenty v rámci programu Erasmus na FSV 

UK - vedení fakulty schvaluje nastavení systému vypočtu kvót - viz příloha č. 1.  
8d) Dne 22. 3. 2017 proběhne schůzka na RUK k propagaci cizojazyčných programů. 
8e) Domluvena účast FSV UK na veletrhu k propagaci cizojazyčných programů na Ukrajině, 

reflektována žádost ISS FSV UK. 
8f) 20. 2. 2017 vedoucí OZS se účastní celodenního školení na krizové řízení.  
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9) PhDr. Petr Bednařík, Ph.D. – proděkan pro koncepci a kvalitu studia a doktorské studium 
9a) Ve spolupráci se studijním oddělení připravuje revize zahraničních stáží doktorandů. 
9b) Z rektorátu byly fakultě zaslány aktualizované údaje k oblastem vzdělávání. V březnu 2017 

bude oblasti vzdělávání na fakultě projednávat VR FSV UK a AS FSV UK. Celouniverzitně pak 
bude oblasti vzdělávání schvalovat VR UK dne 30. března.  

 

Zapsala: Klára Novosadová 
Vidi: Končelík Jakub 

 

 


