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Zápis z jednání rozšířeného kolegia děkana č. 5 
ze dne 30.05. 2022, od 10:30 hodin v místnosti č. 212 

 
Přítomni: O. Blažek, P. Bednařík, M. Boňko, D. Emler, T. Gec, M. Gregor, E. M. Hejzlarová, 
T. Karásek, J. Končelík, T. Klabíková Rábová, M. Krausz Hladká, L. Krištoufek, M. Pečená, 
L. Poslušná, P. Jüptner, A. Shavit., P. Soukup, A. Veselý 
T. Nigrin, L. Krištoufek, T. Cahlík 
 
Omluveni: N. O. Omorodion, L. Rovná, I. Prázová, Z. Kasáková 
 
prostřednictvím platformy Google Meet: K. Panešová, M. Nekola 
 
Hosté: G. Baranyaiová, Š. Charvát, K. Rejchrtová, H. Pokorná, E. Horníčková 
 
 
Sdělení děkana:  
1. Návrh rozpočtu FSV UK na rok 2022 - FSV je rozpočtově 5. největší fakultou na UK a 

zároveň má největší nárůst finančních prostředků pro rok 2022 (6,8%). Představený 
rozpočet byl sestaven tak, aby reflektoval růst objemu finančních prostředků, ale 
zároveň je zohledněn výhled na příští rok, který předpokládá pokles financí. Také je 
potřeba vytvořit finanční rezervy pro jinonický projekt, který může přinést neočekávané 
výdaje.  

 
Ing. Ondřej Blažek  
Okomentoval návrh rozpočtu FSV UK na rok 2022, který byl členům rozšířeného kolegia 
děkana poskytnut v předstihu před tímto jednáním. Rozpočet byl sestaven v souladu 
s novými pravidly pro rozdělování prostředků na vědu, která byla schválena v loňském roce. 
Upozornil, že v návrhu rozpočtu byla v části týkající se podpory vědy nalezena drobná 
nepřesnost spočívající v chybně obodované monografii, která bude ve finálním materiálu 
opravena.  
 
Po obsáhlé diskusi byl předložený rozpočet kolegiem děkana schválen.   
 
2. Výše poplatku v CJSP v AR 2023/24" – FSV obdržela z RUK informaci, že do 10. 6. 

2022 je možné podat návrh na zvýšení poplatku v cizojazyčných studijních programech 
pro akademický rok 2023/2024. Problematika byla s řediteli institutů konzultována 
jednotlivě paní proděkankou M. Krausz Hladkou. Na základě diskuse na RKD bude 
zpracován materiál s návrhem na jednotné zvýšení poplatku a tento bude rozeslán 
ředitelům institutů k vyjádření.  
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Sdělení členů kolegia rektorky:  
 
prof. PhDr. Ladislav Krištoufek, Ph.D. 
Informoval o strategických prioritách UK pro operační program J. A. Komenský (OP JAK) a 
souvisejících dotačních zdrojích. V červnu 2022 by měla být vyhlášena 1. výzva Špičkový 
výzkum, ukončení příjmu žádostí se předpokládá na konci roku 2022. Je možné podat pouze 
5 žádostí, kde bude UK vystupovat jako hlavní řešitel, počet účastí v řešitelském týmu však 
není omezen. V rámci celé výzvy bude podpořeno celkově max. 15 – 18 projektů, což není 
mnoho. RUK vytipovalo 5 projektů, které budou UK předloženy. Jedním z nich je 
společensko-vědní projekt pod vedením Filozofické fakulty, na kterém bude FSV 
spolupracovat. Dalším společensko-vědním projektem bude Projekt rozvoje analytických a 
vědních nástrojů, kde by měla být koordinátorem FSV a spolupracovat by měla s CERGE a 
matematickofyzikální fakultou. Materiál k strategickým prioritám byl projednán na RKR dne 
23.5.2022.  
 
 
 

 
 

Různé: 
 
Příští jednání rozšířeného kolegia děkana je plánováno na září, termín bude upřesněn. 

 

 

 
Zapsala: Ing. Monika Mandová 
 
 
 
 
 
 
Vidi: PhDr. JUDr. Tomáš Karásek, Ph.D. 

 


