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Zápis č. 26  
z jednání kolegia děkana ze dne 26. 9. 2017  

 
Přítomni: P. Bednařík, T. Gec, Z. Kasáková, J. Končelík, J. Krejčí, F. Láb, P. Soukup, N. Švarcová 
Omluveni: D. Emler, T. Karásek 
 
Sdělení děkana: 
1) Informoval o průběhu jednání rozšířeného kolegia rektora - na RUK zaslat vyjádření fakulty k 

umístění stánku pro sběr podpisů pro kandidáty na prezidenta republiky - kolegium s 
umístěním nesouhlasí, ale nabízí možnost hostování debat, diskuzí. Dále informoval o 
připravovaném projektu PRZ (program rozvoje zařízení) - termín a podrobnější informace 
projektu budou upřesněny.   

2) Zprostředkoval informace proděkana pro rozvoj: 
a. souhrn aktuálního dění v projektech OP VVV bude zaslán jako podklad pro jednání 

akademického senátu,  
b. zajištění propagace aplikací, které jsou k dispozici na CIVT: 

První systém je rezervace konzultací (pedagogy bude proděkan Karásek informovat 
prostřednictvím institutů FSV UK) - plánuje se propojení s novým webem, odkud by měl 
vést na aplikaci link v podobě informace o konzultačních hodinách.  
Druhou aplikací je distribuční nástroj pro stahování online licence MS Office (až 5 stažení 
pro každého studenta nebo zaměstnance), návod je na stránkách CIVT. Referenční 
osobou na CIVT je pan May. 
Připojena bude informace o změně pravidel pro organizaci studia  - zavedení 
známkování  A-F. 

 
Sdělení proděkanů: 
3) doc. Mgr. Jaromír Krejčí, Ph.D. – proděkan pro vědu a výzkum  
3a) V programu ÉTA TA ČR na podporu aplikovaného společenskovědního výzkumu bylo za fakultu 

podáno 12 projektů + 1, kde je fakulta spoluřešitelem (IPS: 3, IMS: 2, ISS: 6, IKSŽ: 1). Výsledky 
soutěže budou zveřejněny do 1. února 2018. 

3b) Projekt IDEA Trendy oborové publikační výkonnosti pracovišť výzkumných organizací v ČR v 
letech 2008-2014 - je zřejmý nárůst v počtu publikací identifikovaných v databázi WoS za FSV 
UK.    

 
4) doc. MgA. Filip Láb, Ph.D. - proděkan pro vnější vztahy 
4a) Informoval o přechodu na nový web - požádal o kontrolu jednotlivých oblastí. Kolegiu děkana 

vyjádřilo pozitivní ohlas k nové šabloně webu (moderní vzhled a přehledné stránky).  
4b) Komunikace s volební komisí ohledně propagace - ČTK, sociální sítě, web.  
4c) Insignie - 7. 10. 2017 odlévání insignií, bude připravena kniha k insigniím v ČJ i AJ verzi, probíhá 

příprava tabule dárců, která bude umístěna v budově Hollar ve vestibulu.  
 
5) PhDr. Petr Bednařík, Ph.D. – proděkan pro koncepci a kvalitu studia a doktorské studium  
5a) Instituty zasílají tabulky studijních programů, které chtějí předložit ke schválení v roce 2018 v 

rámci nového akreditačního systému. Celková tabulka za fakultu bude poslána odboru 
akreditací RUK.  
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5b) Odeslal Podmínky přijímacího řízení do doktorského studia na akademický rok 2018/2019 ke 
schválení na říjnové zasedání AS FSV UK.  

5c) Příprava opatření děkana k doktorskému studiu. 
5d) Ve středu 27. září proběhne informační setkání odboru akreditací RUK se zástupci fakult 

ohledně přípravy akreditace studijních programů.    
 
6) Mgr. Tomáš Gec – pověřený tajemník fakulty 
6a) Personální oddělení ve spolupráci s RUK řeší problém s aktualizací údajů v rektorátním 

systému WhoIS. 
6b) Informoval o průběhu porady tajemníků fakult - paní kvestorka avizovala, že zašle k 

připomínkování návrh mzdového předpisu upravený podle nařízení vlády, UK připravuje 
smlouvu o spolupráci s Akademií věd. 

6c) Aktualizované opatření děkana k čerpání sociálnímu fondu bude projednáno se zástupci 
odborové organizace v říjnu 2017.  

6d) Na poradě vedoucích ústředních knihoven obdržel částku doplatku páteřních elektronických 
informačních zdrojů UK (EIZ).   

6e) Informoval o schůzce s ředitelem Jüptnerem a se zástupci Střediska bezpečnostní politiky IPS 
FSV UK k problematice režií.  

6f) Probíhá zkušební provoz použití platebních karet na dvou institutech FSV UK.  
 
7) PhDr. Zuzana Kasáková, Ph.D. – proděkanka pro zahraniční styky 
7a) Ve středu 20. 9. 2017 proběhla schůzka se zástupcem St. Thomas University Minnessota a paní 

ředitelkou IKSŽ  FSV UK o možnostech spolupráce. 
7b) Ve čtvrtek 21. 9. 2017 proběhlo setkání se zástupci Macquarie University o formách spolupráce 

a nastavení fungování dané univerzity s vybranými partnerskými univerzitami po světě.   
7c) Rozeslána informace o rozdělení prostředků na internacionalizaci, domluven způsob dokládání 

dokumentů. 
7d) V pondělí 25. 9. 2017 proběhla informační schůzka pro studenty Erasmus za přítomnosti 

koordinátorů programu Erasmus na institutech. Začal tak jejich orientation week.  
7e) Dne 5. 10. 2017 proběhne schůzka Česko-čínského centra na RUK.   
7f) Finalizace návrhů smluv k letním školám.  
 
8) PhDr. Natálie Švarcová, Ph.D. - proděkanka pro ekonomiku 
8a) Mimořádné navýšení rozpočtu UK ze strany MŠMT - kolegium rozhodlo přidělené prostředky 

rozdělit na instituty FSV UK, dle klíče uplatněného v přijatém rozpočtu FSV UK.  
 
 
 
 
Zapsala: Klára Novosadová  
Vidi: Jakub Končelík 

 


