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Zápis č. 33  
z jednání kolegia děkana ze dne 20. 11. 2017 

 
Přítomni: P. Bednařík, T. Gec, J. Končelík, F. Láb, P. Soukup, N. Švarcová 
Omluveni: D. Emler, T. Karásek, Z. Kasáková, J. Krejčí 
 
Sdělení děkana: 
1) Nominoval komisi pro výběrové řízení na pozici tajemníka.  
2) Zprostředkoval informace za oddělení vědy:  

• Vyhlášeny výsledky 2. kola soutěže UNCE – hlavní řešitelé za FSV UK (3 projekty IPS FSV UK 
– doc. Hynek, dr. Kubátová a prof. H. Muller) – projekt budou řešit, i když byl rozpočet na 
rok 2018 ponížen. 

• Podrobnější informace k zástupci fakulty v KA1  HR Award. Většina fakult nominovala 
proděkany pro vědu nebo rozvoj. Bude zprostředkovávat informace mezi fakultou a RUK. 
Obsazení bude projednáno s kandidátkou na děkana. 

• Ředitelům institutů FSV UK rozeslána výzva pro nominaci kandidátů na udělení výzkumné 
podpory Donatio Universitatis Carolinæ, jehož cílem je podpora významných vědeckých 
osobností, které mimořádně přispívají k odborné prestiži UK, zaslat nominaci za Váš 
institut. Podpora se uděluje ve výši 1 mil. Kč. Termín na RUK je 31. ledna 2018, ale nominaci 
musí schválit vědecká rada.  

• Bc. Aleš Karmazin, M.Sc. (IPS) získal Cenu Josefa Hlávky určenou talentovaným studentům, 
kteří prokázali výjimečné schopnosti a tvůrčí myšlení ve svém oboru. 

 
Sdělení proděkanů: 
3) JUDr. PhDr. Tomáš Karásek, Ph.D. – proděkan pro rozvoj (omluven) 
3a) OP VVV, výzva 016 (Jinonice): Dne 9. 11. 2017 se konala na MŠMT schůzka za účelem vyjasnění 

dalšího procesu schvalování rozhodnutí o poskytnutí dotace. MŠMT trvá na finálním stavebním 
povolení jako podmínce pro vydání RoPD, jeho zástupci byli seznámeni s harmonogramem 
dalšího postupu. 

3b) OP VVV, výzva 015 (celouniverzitní neinvestiční projekt): 20. 11. 2017 odevzdán za tým FSV UK 
podklad pro zpracování 1. monitorovací zprávy. 

3c) OP VVV, výzva 027 (mobilita výzkumných pracovníků): 13. 11. 2017 podala UK projekt, 
součástí za FSV 5 příjezdových mobilit seniorních výzkumníků na 6 měsíců (jeden na institut), 
předpokládané zahájení všech mobilit (v případě získání projektu) 1. 9. 2018. 

3d) CIVT: Dne 15. 11. nastoupil nový vedoucí CIVT, mgr. Kettner.  
 
4) Mgr. Tomáš Gec – pověřený tajemník fakulty 
4a) Připravuje se návod na použití elektronické stravenky a budou připraveny letáčky s 

informacemi, které provozovny v dané lokalitě elektronické stravenky přijímají.  
4b) Proběhlo jednání o podmínkách k poskytnutí střednědobého pronájmu prostor na 

Staroměstském náměstí (náhradní prostor za kanceláře v Rytířské).   
 
5) PhDr. Ing. Petr Soukup, Ph.D. – proděkan pro studijní záležitosti a další formy vzdělávání 
5a) Ukázka letáčku studentů Erasmu - tématizované blogy pro zahraniční studenty, kolegium 

souhlasí s přípravou letáčků. 
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5b) Informoval o průběhu Dnů UK v Nizozemí.  
5c) V prosinci se zúčastní setkání v rámci česko - bavorské spolupráce.  
5d) Dotaz z přírodovědecké fakulty, zda plánujeme fakultní školku - děkan sdělil, že až do 

sestěhování do jedné budovy bude na FSV UK řešeno příspěvkem na školkovné.  
 
6) PhDr. Natálie Švarcová, Ph.D. - proděkanka pro ekonomiku 
6a) Kolegium projednalo a schválilo převedení hospodářského výsledku roku 2016 do FRIM.  
6b) Informace k rozdělování stipendií zašle na instituty FSV UK, kolegium schválilo případné 

čerpání stipendijního fondu, způsobené chybou odhadu. 
Proděkan Soukup sdělil, že prospěchová stipendia budou vyplácena i studentům 
kombinovaného studia, v této souvislosti bude AS FSV UK předložen návrh o navýšení rozpočtu 
stipendijního fondu.  

6c) Zúčastnila se Rady CŽV. 
6d) Projednán návrh opatření děkana Pravidla hospodaření a nakládání s grantovými prostředky, 

návrh bude rozeslán ředitelům FSV UK.   
 
7) PhDr. Petr Bednařík, Ph.D. – proděkan pro koncepci a kvalitu studia a doktorské studium  
7a) V rámci U3V doplněny údaje do informačního systému Asociace U3V, dále probíhá kontrola 

poplatků za U3V ve spolupráci s ekonomickým oddělením.  
7b) Minulý týden spuštěno v SISu hodnocení doktorského studia v českém i anglickém jazyce.  
7c) Do pátku zašle za FSV UK harmonogram přípravy akreditací na RUK, který sestavil ve 

spolupráci s řediteli institutů FSV UK, příští týden se zúčastní dalšího školení k akreditacím, 
schvalovací procesy akreditací na fakultě proběhnou v průběhu února - května 2018, kdy 
žádosti o akreditace studijních programů musí projednat AS FSV UK a VR FSV UK.  

 

Zapsala: Klára Novosadová  
Vidi: Jakub Končelík 

 


