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Zápis z jednání kolegia děkana 
 

Dne 7. září 2015 
 
Přítomni: T. Karásek, Z. Kasáková, J. Končelík, M. Kubát, F. Láb, P. Soukup, N. Švarcová 
Omluveni: 
 
Sdělení děkana:  
1) Po konzultaci se zástupci Legislativní komise AS FSV UK bude na pozici tajemníka fakulty 

vypsáno nové výběrové řízení, znění inzerátu bude předáno ke zpracování na osobní 
oddělení. Předvýběr kandidátů bude zadán personální agentuře. 

2) Pověřil kontrolou chodu děkanátu s pravomocemi v rozsahu funkce tajemníka Fakulty 
sociálních věd Univerzity Karlovy PhDr. Natálii Švarcovou, Ph.D. Vedoucí EO byla pověřena 
zástupem dr. Švarcové.  

3) Rektor UK pověřil pracovníky RUK provedením mimořádné kontroly hospodaření na FSV 
UK, audit bude zahájen v pondělí 14. 9. 2015. 

4) V pátek 11. 9. 2015 se koná schůzka „Pracovní skupiny“ k projednání plnění rozpočtu 
děkanátu, principů rozdělování příspěvku na vzdělávací činnost na FSV UK pro roky 2016, 
zavedení úředních hodin na ekonomickém a osobním oddělení od 1. 10. 2015. 

5) Kolegium děkana projednalo a schválilo žádosti k proplacení příspěvku na částečné krytí 
úplaty za předškolní vzdělávání v mateřské škole (příspěvek na školkovné) – nastavení 
podmínek benefitu bude projednáno s vedoucí osobního oddělení.  
 

Informace proděkanů fakulty: 
5) doc. PhDr. M. Kubát, Ph.D. – proděkan pro vědu a výzkum a pro doktorské studium  
5a) Vyhlášena Cena ministryně školství, mládeže a tělovýchovy za mimořádné výsledky ve 

výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích pro rok 2015. Cena je udělována za 
mimořádné výsledky dosažené na základě podpory poskytnuté z účelových nebo 
institucionálních výdajů na výzkum, experimentální vývoj a inovace z rozpočtové kapitoly 
MŠMT, od jejíchž uplatnění neuplynulo do data předložení návrhu na udělení Ceny více než 5 
let. Termín předkládání návrhů na RUK je na 11. září 2015.  

5b) Vyhlášeno nové kolo soutěže GAUK. Termín podání projektů na odd. vědy je 6. listopadu 
2015. Aplikace pro podávání projektů bude otevřena od 6. října 2014. V aktualitách odd. 
vědy budou zveřejněny informace pro předkladatele projektů. 

5c) Z RUK byl zaslán dopis se žádostí o stanovení výše režie v projektech GAUK podávaných do 
nového kola – max. 15%, v předchozích letech jsme požadovali 14% (celá správní režie 9% + 
polovina provozní), kolegium děkana schválilo nastavení 15%.  

5d) Na RUK odesláno 17 nových nominací do Expertních a Oborových a verifikačních panelů 
Rady vlády pro výzkum, vývoj a inovace. 

5e) Na ISS FSV UK a IMS FSV UK (obor Soudobé dějiny) probíhá hodnocení U-Multirank, které  
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administruje Odbor analýz a strategií UK. 
5f) Zařazení agendy oborových rad doktorského studia (nyní spadá pod oddělení vědy a bude 

projednáno případné předání na studijní oddělení), bude předmětem jednání proděkana 
Kubáta a proděkana Soukupa. 

5g) Podklady ke služební cestě Ing. Kortusové kolegium děkana projednalo a rozhodlo, že 
cestovní příkaz nebyl před započetím cesty schválen a tudíž ji nelze proplatit. 

 
6) PhDr. JUDr. T. Karásek, Ph.D. – proděkan pro rozvoj  
6a) Informoval o podpisu smlouvy o nájmu studentského klubu mezi FSV UK a studentským 

sdružením Unie IKSŽ. 
6b) Gmail pro studenty – informoval o vyjádření pana kancléře, podle jehož hlediska stanoviska 

lze harmonizovat fakultní studentské emaily právo studentů na komunikaci ve studijních 
záležitostech prostřednictvím jimi zvoleného emailového účtu paralelním posílám zpráv z 
SIS na obě adresy. V reakci vznesl dotaz na mgr. Maňáska, zástupce ředitele ÚVT, zda je 
takové řešení technicky možné. Současně vznesl podnět, aby nová verze předpisu o 
používání SIS umožnila vkládání fakultních studentských adres. 

6c) Děkan jednal s kvestorskou UK o projektu VaVpI, součástí byla otázka úhrad za používání 
depozitáře během období udržitelnosti. 

6d) Inovace kurzů – informace byla zaslána ředitelům institutů FSV UK, k nastavení kritérií 
soutěž bude jednat komise, jejímiž členy byli schváleni proděkan Karásek, proděkan Soukup 
a proděkanka Švarcová. 

6e) Navrhl na FSV UK najmout projektového manažera se znalostí stavebně-investičních 
projektů (s primárním cílem pomoci při přípravě investic do budovy v Jinonicích a Hollar v 
rámci uvažovaného projekt OP VVV). Současně informoval o záměru řešit zbylé plánované 
fakultní projekty (internacionalizace špičkového výzkumu, posílení aplikačního potenciálu 
výsledků výzkumu) s využitím stávajících personálních kapacit, včetně oslovení případných 
vhodných kandidátů na pozice koordinátora přípravy projektu. 
 

7) PhDr. Ing. P. Soukup – proděkan pro studijní záležitosti a další formy vzdělávání 
7a) Poděkování studijnímu oddělení a garantům studijních oborů za hladký průběh 

přezkumného řízení na RUK.  
7b) Jedná se zástupci T-Mobile o novém nastavení tarifů pro zaměstnance FSV UK, dále 

informoval o univerzitním tarifu od Vodafone. 
7c)  Na základě požadavku Archivu UK dále probíhá kontrola studentských spisů a složek podle 

podmínek pro uložení do archivu UK. Složky za rok 2009 byly předány k archivaci do 
Archivu UK. 
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8) PhDr. Z. Kasáková, Ph.D. – proděkanka pro zahraniční styky 
8a) Informovala o přípravě na druhé kolo výzvy kreditové mobility, schůzka na RUK, 

komunikace s instituty FSV UK a zahraničními partnery. 
8b) Dále informovala o průběhu příprav na podání přihlášky do Agence Interuniversitaire de la 

Francophonie společně s FF UK, PaedF UK, FHS UK, schůzka na FF UK. 
8c) Program Student – odpovědnost vedoucí OZS. 
8d) Otázka schvalování a vyúčtování zahraničních pracovních cest, informace o zahraničních 

letních školách organizovaných na FSV UK. 
 

 

9) PhDr. N. Švarcová, Ph.D. – proděkanka pro ekonomiku 
9a) Ve středu 9. 9. 2015 bude svolána porada vedoucích oddělení děkanátu.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Zapsala: Novosadová Klára 
Vidi: Filip Láb 
 


