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Zápis č. 9  
z jednání kolegia děkana ze dne 20. 3. 2017  

 
Přítomni: P. Bednařík, T. Gec, T. Karásek, J. Končelík, J. Krejčí, F. Láb, P. Soukup, N. Švarcová 
Omluveni: D. Emler, Z. Kasáková  
 
Sdělení děkana: 
1) Kolegium děkana projednalo a schválilo žádost o poskytnutí tvůrčího volna Mgr. Martina 

Nekoly, Ph.D.  
2) Žádost o výjimku k poskytnutí tvůrčího volna Hany Kubátové byla předána právničce, žádost 

byla zamítnuta z důvodu nesplnění podmínek.  
3) Informoval o průběhu schůzky kolegia rektora, metodika 15+ je schválena Radou vlády. 

Dne 18. 4. 2017 by měly být k dispozici výsledky OP VVV.  
Mezinárodní hodnocení UK proběhne 27. 4. 2017 (na fakultě bude vybráno 8 pedagogů a 8 
studentů).  
 

4)doc. Mgr. Jaromír Krejčí, Ph.D. – proděkan pro vědu a výzkum  
4a) Grantová agentura UK zveřejnila výsledky 14. kola (zahájení 2017), celková úspěšnost projektů 

z FSV UK je 44 procenta.  
Podané projekty 

 IES IKSŽ IMS IPS ISS CERGE Celkem 

14. kolo/2017 29 12 11 19 13 17 101 

 
Získané projekty 

 IES IKSŽ IMS IPS ISS CERGE Celkem 

14. kolo/2017 12 3 5 7 8 9 44 

4b) Vyhlášena soutěž o Cenu Jacquese Derridy za společenské a humanitní vědy (velvyslanectví 
Francouzské republiky) – do 31. 3. 2017 nahlásit fakultního koordinátora, letošní téma – „From 
Heritage  to Innovations: Understanding and Committing to Cities”, informace bude zaslána na 
instituty FSV UK.  

4c) Opatření rektora 13/2017 -  Zpřístupnění elektronické databáze závěrečných prací – 
zveřejňování habilitačních prací  –  odpovědný pracovník na fakultě pro habilitační práce je na 
oddělení vědy Simona Voráčková. 

4d) Ministerstvo kultury ČR vyhlásilo 2. veřejnou soutěž v programu aplikovaného výzkumu 
národní a kulturní identity (NAKI II). Informace k soutěži a pokyny pro navrhovatele budou 
zveřejněny v aktualitách odd. vědy. Termín odevzdání návrhů projektů na oddělení vědy: 20. 
dubna 2017. 

4e) CELSA Research Fund vyhlásil výzvu k předkládání společných projektů s Univerzitou Leuven 
ve všech oblastech výzkumu. Délka řešení projektu je stanovena na dva roky s maximální výší 
příspěvku €120.000 a počátkem řešení v říjnu 2017. Projekt musí vést do tří let k podání 
společného projektového návrhu do programu Horizont 2020 nebo do obdobného programu.  
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Další informace jsou na stránkách odd. vědy. Termín fakultního oddělení vědy pro předložení 
návrhu projektu včetně rozpočtu: 21. duben 2017 

4f) Na odbor vědy UK bylo zasláno procentní rozdělení mezi Progres, které se bude řešit na fakultě. 
Procento bylo stanoveno dle Hodnocení 2014. 
 

5) doc. MgA. Filip Láb, Ph.D. - proděkan pro vnější vztahy 
5a) Informoval o novém fakultním vínu. 
5b) Proběhlo fotografování fakultní kolekce oblečení se studenty U3V FSV UK. 
5c) Dne 10. 3. 2017 byla vyvěšena tibetská vlajka v součinnosti s UK. 
5d) Ve spolupráci se studijním oddělením a proděkanem Bednaříkem se připravuje brožura s 

nabídkou kurzů U3V. 
5e) První partnerskou školou v rámci projektu Společenské vědy studentům je Gymnázium Jiřího 

Gutha-Jarkovského. 
5f) Studenti SVS projektu oslovují inciativu občankaři.cz - sdružující vyučující společenských věd 

na středních školách k možné další spolupráci v rámci projektu.  
5g) Probíhá příprava dne celoživotního vzdělávání a festivalu absolventů, které se uskuteční v 

Karolinu 22. 4. 2017. Na stánku bude vedoucí studijního a 2 referentky studijního oddělení, za 
PR řešíme polepy, materiály, apod. 

5h) Probíhá výměna a obnova rollupů, fakultních i součástí, z důvodu výměny loga se špatným 
názvem UK, bude IES FSV UK a IKSŽ FSV UK mít vždy jeden anglický a jeden český, stejně tak 
budou na vrátnici v Jinonicích a u nás budou taky k půjčení. 

5i) Jednání o další inzertní kampani s firmou Study Portals. 
5j) Jednání s Českým Centrem Kyjev o studentském veletrhu, který v dubnu FSV UK navštíví 

(Marianna Zapotilová a Barbora Pelantová). 
5k) Domluva na další vlně fotografování zaměstnanců. 
5l) Dne 30. 3. 2017 proběhne na IES FSV UK debata pořádaná E-klubem s ministrem financí ČR. 
5m) Informoval o sbírce na realizaci fakultního žezla - příprava kampaně.  

 
6) JUDr. PhDr. Tomáš Karásek, Ph.D. – proděkan pro rozvoj 
6a) V úterý 14. 3. 2017 proběhla konzultace s vedením IES FSV  UK (ředitel, tajemnice) k projektu 

OP VVV ve výzvě 016. Výsledkem jednání je shoda na použití principu přepočtu podlahové 
plochy existující úvazky jako formule pro distribuci kancelářské plochy mezi instituty. Ředitel 
IES FSV UK vyjádřil podporu plánu výraznější koncentrace fakultního akademického provozu v 
jinonickém areálu s tím, že jednání o konkrétních parametrech případného stěhování je podle 
něj logické v momentu, kdy budou prostory k dispozici, a na základě v té době existujících 
rozpočtových možnostech. 

6b) Vedení UK prostřednictvím kancléře informovalo o aktuálním vývoji jednání s MŠMT ve věci 
schvalování projektu do výzvy 016. V jednáních byl položen důraz na vlastnictví všech 
pozemků, které jsou k realizaci projektu zapotřebí. Projektový manažer, pan Vejvoda, na 
základě konzultace na odboru majetku hl. m. Prahy sestavil podrobný harmonogram 
jednotlivých kroků, které jsou k převodu majetku do vlastnictví univerzity zapotřebí. 
Harmonogram byl poskytnut vedení univerzity jako podklad pro další jednání. 

6c) Ve věci přihlášení se k celouniverzitně vysoutěžené licenci EES (Microsoft Office) došlo ke 
zdržení na úrovni univerzity, kde ÚVT čekal na formální podklady od všech zapojených fakult. 
CIVT má nicméně i nadále za úkol zprovoznit webovou aplikaci pro distribuci licencí pokud 
možno do konce března 2017. 
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7) Mgr. Tomáš Gec – pověřený tajemník fakulty 
7a) Budou ukončeny smlouvy s Coca-Colou (automaty umístěné v budově Hollar a Opletalova).  
7b) Pohovory s vedoucími oddělení jsou naplánovány po uzavření rozpočtu. 
7c) Doručena výzva ke mzdám H2020 - nastavení metodiky, fakulta zájem má.  
7d) Návrh úprav ke statutu FSV UK zaslala právnička.  

 
8) PhDr. Ing. Petr Soukup – proděkan pro studijní záležitosti a další formy vzdělávání 
8a) Na RUK byl zaslán společný dopis FF UK, FHS UK a FSV UK k dokrytí schodku stipendií a dopis 

se žádostí o doplnění poplatku pro studijní obor The European Politics and Society Václav Havel 
Programme do čl. 4 odst. 1 přílohy č. 2 Statutu UK.  

8b) Poděkování za účast na promocích. 
 

9) PhDr. Petr Bednařík, Ph.D. – proděkan pro koncepci a kvalitu studia a doktorské studium 
9a) Na RUK prof. Wildové byl zaslán dopis s připomínkami AS FSV UK a VR FSV UK k oblastem 

vzdělávání, o které bude UK žádat v rámci žádosti o institucionální akreditaci. 
9b) Na RUK byl zaslán dopis s vyjádřením k personálnímu zabezpečení oblasti vzdělávání č. 18 

Mediální a komunikační studia.  
9c) Národní akreditační úřad dokončil metodiku vytváření studijních programů. 
9d) Na RUK byly vytvořeny standardy studijních programů na UK v rámci nového akreditačního 

systému. Nyní je bude projednávat Rada pro vnitřní hodnocení UK.   
9e) Uzavřena nabídka kurzů U3V pro příští rok, všechny informace ke kurzům byly zaneseny do 

příslušné databáze UK. Informace o kurzech byly odeslány fakultnímu oddělení PR k přípravě 
publikace pro zájemce o U3V. 
 

PhDr. Natálie Švarcová, Ph.D. - proděkanka pro ekonomiku 
10a) Navrhla principy rozpočtu předat na červnové zasedání AS FSV UK, kde bude zahrnuto i CDS.  
10b) Jednáno o přípravě rozpočtu pro rok 2017.  

 

Zapsala: Klára Novosadová 
Vidi: Jakub Končelík 

 

 


