Zápis č. 36
z jednání kolegia děkana ze dne 11. 12. 2017
Přítomni: D. Emler, P. Bednařík, T. Gec, F. Láb, T. Karásek, Z. Kasáková, J. Končelík, J. Krejčí, N.
Švarcová
Omluvení: P. Soukup
Sdělení děkana:
1) Projednána žádost ředitele IES FSV UK o vyřazení monografií z nakladatelství LAP LAMBERT
Academic Publishing, které jsou připsány našemu pracovišti, ze seznamu publikací, který
Univerzita Karlova vykazuje do Rejstříku informací o výsledcích. Děkan požádal o předložení
seznamu všech evidovaných (Lambert Academic Publishing, VDM Verlag a Cambridge Scholar
Publishing).
Sdělení proděkanů:
doc. Mgr. Jaromír Krejčí, Ph.D. – proděkan pro vědu a výzkum
1) Na zasedání pléna AS FSV UK byl zevrubně prodiskutován dokument Hodnocení vědy na FSV
UK, dále pak navrhovaný Statut Etické komise FSV UK a záměr ustavit na FSV UK komisi pro
etiku ve výzkumu. Byly také projednány změny v textu týkajícího se Standardů vědecké
publikační praxe na fakultě.
2) Ke Statutu Etické komise FSV UK se sejde Legislativní komise FSV UK, 2. ledna 2018, z RUK
zaslán přípis - opatření rektora Statut Komise pro etiku ve výzkumu Univerzity Karlovy, ze
kterého vyplývá povinnost zřídit komise na fakultách.
3) Technologické centrum AV ČR pořádá informační den pro program Věda se společností a pro
společnost H2020, na kterém budou představeny aktuální výzvy tohoto programu a rovněž
témata aktuálních výzev společenské výzvy 6 zaměřené na společenské vědy. 14. prosince 2017
od 10:00 (registrace do 11.12.) v budově TC, Ve Struhách 27, Praha 6. Informace odeslána do
newsletteru.
4) Donatio Universitatis Carolinae – letos nebudou žádné nominace.
doc. MgA. Filip Láb, Ph.D. - proděkan pro vnější vztahy
1) Na fakultu zaslána nabídka od serveru vysokeskoly.cz na příští rok. Na VS.CZ dlouhodobě
inzerujeme, je to za relativně rozumné peníze, a na jejich straně je velká snaha o rozvoj projektu
(loňský nárůst díky aplikaci responzivního webu o 56% je velmi zajímavý) - tajemník navrhl,
aby spolupráce byla upravena smlouvou.
2) Žebříček hodnocení škol v týdeníku Týden.
3) Ve čtvrtek proběhne focení žezla.
4) V pátek proběhla schůzka k placeným cizojazyčným programům.
Mgr. Tomáš Gec – pověřený tajemník fakulty
1) Cena za podíl z páteřních zdrojů - Taylor a Spring - dojde k úspoře.
2) Opatření děkana k sociálnímu fondu upravuje paní právnička na základě podnětů zástupců
odborové organizace.
3) Probíhají jednání s restauracemi v okolí budovy Hollar k zavedení plateb elektronickými
stravenkami.
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PhDr. Petr Bednařík,Ph.D. – proděkan pro koncepci a kvalitu studia a doktorské studium
1) Ve čtvrtek 14. 12. je termín na odevzdání podkladů k rozdělení mimořádných stipendií
doktorandů.
2) V neděli 17. 12. bude v SISu uzavřeno studentské hodnocení doktorského studia.
3) Minulý týden se zúčastnil na RUK dalšího školení k přípravě akreditací. Stále přetrvává řada
problémů spojených s úpravami aplikace v SISu, v níž mají být žádosti o akreditace vyplňovány.
PhDr. Zuzana Kasáková, Ph.D. – proděkanka pro zahraniční styky
1) Jednání s prorektorem Škrhou o zahraniční spolupráci, řešena podpora strategických, Dny UK
proběhnou v březnu 2018 v Kanadě, UK řeší téma získání víza pro zahraniční studenty.
2) Proběhla schůzka s garanty cizojazyčných programů - návrh stanovení procentní rozmezí a
slovní přepis klasifikace A - F, proděkan Soukup připraví návrh.
3) Budoucí spolupráce s Allianz Kulturstiftung bude řešena na UK.
PhDr. Natálie Švarcová, Ph.D. - proděkanka pro ekonomiku
1) Bude vydáno opatření děkana Pravidla hospodaření a nakládání s grantovými prostředky,
schvaluje věcně příslušný proděkan.
2) Ve středu proběhne výběrové řízení na pozici tajemníka fakulty.
PhDr. David Emler, Ph.D. - předseda Akademického senátu FSV UK
1) Informoval o průběhu jednání AS FSV UK.
2) Místo jednatele AS FSV UK bude poptáno na děkanátu.
JUDr. PhDr. Tomáš Karásek, Ph.D. – proděkan pro rozvoj
1) Dne 1. 12. 2017 vydáno územní rozhodnutí na přestavbu Jinonic, lhůta pro podání odvolání je
do 2. 1. 2018, po té bude na fakultu zasláno rozhodnutí.
2) Připravena smlouva k přijetí stavebního inspektora pro urychlení přípravy územního
rozhodnutí.
3) Zadány požadavky do výzvy 044 PRSP - poděkování děkance Pětové za čerpání alokace s FHS počítače, vybavení učeben, elektronické zdroje, servery, obnova RTL a fotolaboratoře, apod.
4) Informoval o harmonogramu výzev pro rok 2018 - opakovat se budou výzvy pro doktorské
programy - doporučuje projekt podat znovu, avizuje rozšíření projektového týmu (návrh pro
rozpočet).
5) Avizuje v dalším kroku Praze 5 využít stavební pozemek pro školské účely.

Zapsala: Klára Novosadová
Vidi: Jakub Končelík
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