Zápis č. 37
z jednání kolegia děkana ze dne 18. 12. 2017
Přítomni: P. Bednařík, T. Gec, F. Láb, T. Karásek, Z. Kasáková, J. Končelík, J. Krejčí, P. Soukup N.
Švarcová
Omluvení: D. Emler
Sdělení děkana:
1) Informoval o průběhu zasedání AS UK.
2) Schváleno vyřazení monografií vydaných ve vydavatelství Lambert Academic Publishing.
3) Podklady na AS FSV UK dne 9. 1. 2018 zaslat nejpozději do 2. 1. 2018.
4) Příprava předávacích protokolů agendy proděkanských funkcí.
Sdělení proděkanů:
doc. Mgr. Jaromír Krejčí, Ph.D. – proděkan pro vědu a výzkum
1) Vyhlášena Cena Bedřicha Hrozného za rok 2017. Cena je udělována Univerzitou Karlovou za
významný a originální tvůrčí počin, např. odbornou časopiseckou nebo knižní publikaci,
umělecké dílo, pořádání výstavy, realizovaný patent apod. Oceněným může být pracovník nebo
pracovní tým působící na univerzitě. Více informací včetně opatření rektora naleznete na
http://www.cuni.cz/UK-4177.html. Návrhy se posílají na odd. vědy do 31. ledna 2018.
2) Grantová agentura ČR vyhlásila výzva k podání společných rakousko-českých návrhů projektů v
základním výzkumu s počátkem řešení v roce 2019. Projekty mohou být max. tříleté. Podrobné
informace jsou zveřejněny na https://gacr.cz/vyzva-k-podani-rakousko-ceskych-navrhuprojektu-v-zakladnim-vyzkumu-2/. Termín odevzdání projektů na odd. vědy: 9. března 2018
3) Na konec ledna plánován seminář k problematice správného publikování ve vědě a výzkumu a k
plagiování.
4) 2. ledna 2018 se bude na schůzi Legislativní komise FSV UK probírat Statut Etické komise FSV
UK a probírat zřízení Komise pro etiku ve výzkumu.
doc. MgA. Filip Láb, Ph.D. - proděkan pro vnější vztahy
1) Ve čtvrtek proběhlo focení fakultního žezla na titulní stranu knihy, probíhá organizace akce k
představení žezla v Karolinu 18. 1. 2018.
JUDr. PhDr. Tomáš Karásek, Ph.D. – proděkan pro rozvoj
1) Od rektora UK jsme obdrželi zprávu, že MŠMT stanovilo pro dodání stavebního povolení
deadline do konce března, připraven plán kroků, případná pomoc UK.
2) Informoval, že služba Grammarly byla poskytnuta 146 zaměstnancům, studentům bude
poskytnuta určitá část licencí.
Mgr. Tomáš Gec – pověřený tajemník fakulty
1) Informoval o doručeném odvolání k poskytování informací 106/1999 Sb.
2) Avizoval novelu opatření děkana Organizační řád děkanátu (začlenění CIVT pod děkanát).
3) Probíhá aktutalizace opatření děkana k čerpání sociálního fondu s platností od ledna 2018.
4) Dr. Matuszková zaslala Radě knihovny návrh navýšení rozpočtu, stanoviska ostatních fakult
budou projednána na zasedání Rady knihovny.
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5) Principy plateb za jazykové centrum od proděkana Soukupa převezme proděkanka Švarcová.
PhDr. Ing. Petr Soukup, Ph.D. – proděkan pro studijní záležitosti a další formy vzdělávání
1) V SIS otevřena možnost propojit sylaby se systémy knihovny - k propojení dojde po schválení
akreditací.
2) Na FF UK domluvena schůzka k projednání nové verze aplikace hodnocení.
3) Projednáno systémové nastavení vyplácení stipendií PRIMUS (účetně oddělené).
PhDr. Petr Bednařík,Ph.D. – proděkan pro koncepci a kvalitu studia a doktorské studium
1) V pátek zaslán ředitelům institutů FSV UK informační email k přípravě akreditací, obdržel první
spis k posouzení.
2) Schválena mimořádná doktorská stipendia, předáno ke zpracování na EO.
PhDr. Zuzana Kasáková, Ph.D. – proděkanka pro zahraniční styky
1) Jednání o spolupráci s americkými univerzitami.
2) Rozšíření smluv Geopolitical studies.
3) Požadavek univerzity z Palerma o uspořádání workshopu pro studenty dne 15. 1. 2018 na FSV
UK.
4) Vyhlášena kreditová mobilita.
5) Výsledky meziuniverzitních dohod - FSV UK má téměř 100% úspěšnost.
6) AS UK navržena do Rady vysokých škol - kolegium souhlasí.
PhDr. Natálie Švarcová, Ph.D. - proděkanka pro ekonomiku
1) Informovala o průběhu výběrového řízení na pracovní pozici tajemník fakulty, které proběhlo
ve středu 13. 12. 2017, komise doporučila děkanovi fakulty kandidáta Mgr. Tomáše Gece, bude
předloženo na AS FSV UK.

Zapsala: Klára Novosadová
Vidi: Jakub Končelík
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