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Zápis z jednání kolegia děkana 

 
Dne 10. září 2012 

 
Přítomni:  F. Láb, J. Kolek, M. Kubát, J. Končelík, T. Karásek, P. Soukup  
Omluveni: K. Králová, N. Švarcová 
 
Sdělení děkana: 
1) Přivítal členy kolegia v novém akademickém roce 2012/2013.  
2) Informoval o návrhu nastavení jasných a definitivních pravidel při uzavírání pracovních 
smluv pro pedagogy. Základní stavební kámen k vytvoření soudržného systému je uzavírat  
smlouvy pro pedagogy na dobu neurčitou (na některých institutech již funguje) – debata 
k nastavení hranice pro pedagogy, kteří jsou zaměstnanci déle než 6 let a dosáhli hodnosti 
PhD. a Csc.  
3) Ohlášena kontrola na doktorská studia, termín do 10. prosince 2012.  
4) Dne 4. října 2012 od 11.00 hod. se koná doktor honoris causa lékařských věd. (potvrdit 
účast) 
5) Poděkoval proděkanovi Soukupovi za organizaci promocí. 
 
Informace proděkanů fakulty: 
 
3) doc. PhDr. M. Kubát , Ph.D.– proděkan pro vědu a výzkum 
3a) Informoval o úspěšném pokračování projektu OPPA. 
3b) Přehled podaných projektů GAČR a PRVOUK – viz příloha. 
3c) Představil přehled aktuálně vyhlášených cen – informace již byly rozeslány na instituty:  

• Cena rektora pro nejlepší absolventy Univerzity Karlovy 2012 – cena může být udělena 
studentům bakalářského nebo magisterského studijního programu v závěru jejich studia, 
kteří v průběhu studia dosáhli mimořádných výsledků ve vědecké, výzkumné, sportovní 
nebo kulturní činnosti http://certik.ruk.cuni.cz/asuk/statutarni/opatreni_rektora/2001/or-
01-10.html. Termín odd. vědy na zaslání návrhů z institutů: 28. října. 

• Cena Františka Běhounka – cena se uděluje za šíření dobrého jména České republiky 
v evropském výzkumu a vývoji http://www.msmt.cz/vyzkum/vyhlaseni-vyzvy-k-
nominacim-na-cenu-frantiska-behounka-pro-2. Termín odevzdání návrhů na MŠMT 15. 
září, nominace se mohou podávat individuálně. 

3d)  Technologická agentura ČR schválila nový seznam výzkumných potřeb v programu 
BETA 
(http://www.tacr.cz/dokums_raw/seznam_vyzkumnych_potreb_schvalenych_k_zadani_20
12_1.pdf). Do seznamu jsou zahrnuta i výzkumná témata od MPSV, MZV či MMR. 
Jednotlivé výzvy k podání nabídek do veřejných zakázek budou vyhlášeny na stránkách 
TAČR  a v aktualitách Oddělení vědy (http://intranet.fsv.cuni.cz/FSVINT-1403.html). 
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3e) MZV ČR zveřejnilo výzvu na podávání projektů v oblasti priorit zahraniční politiky a 
mezinárodních vztahů pro rok 2013. Podporují se projekty v oblasti pořádání konferencí a 
seminářů, či účasti na zahraničních konferencích k prezentaci prioritních témat české 
zahraniční politiky na pozadí aktuálních událostí a trendů. Další informace jsou 
zveřejněny na http://intranet.fsv.cuni.cz/FSVINT-1403.html. Termín odd. vědy: 24. září 
2012.                                                                                                                  

3f)  Metodika hodnocení výsledků výzkumných organizací 2012. Rada vlády pro vědu, 
výzkum a inovace zveřejnila Metodiku na rok 2012. Byla prodloužena platnost Metodiky 
z roku 2012 bez závažných změn 
(http://www.vyzkum.cz/FrontClanek.aspx?idsekce=650022).     

3g) Závěrečné hodnocení výzkumného záměru „Rozvoj české společnosti v EU: výzvy a 
rizika“ - 8. června proběhla veřejná oponentura VZ před odbornou komisí MŠMT.  
Výsledky VZ byly hodnoceny jako vynikající.                                                   

3h) Dále informoval o vyhlášených cenách, na které nepřišly žádné nominace:                
Cena Milady Paulové 2012 - MŠMT uděluje Cenu za vědeckou práci významným českým 
badatelkám - http://www.msmt.cz/file/22868.                                                         
Cena MŠMT za mimořádné výsledky ve výzkumu, výzkumu, experimentálním vývoji a 
inovacích http://www.msmt.cz/vyzkum/cena-ministra-skolstvi-mladeze-a-telovychovy-za-
mimoradne.          

3i) Návrh opatření děkana návrh na podporu grantové činnosti na FSV UK, diskuze ke 
grantovým příspěvků a hodnocení projektů, proběhlo školení ERC organizováno 
rektorátem – za FSV UK se zúčastnili dva lidé – motivovat zaměstnance fakulty být 
úspěšní – podávat žádosti o evropské peníze, 

 
4) MgA. F. Láb, Ph.D. – proděkan pro vnější vztahy 
4a) Představil propagační předměty pro FSV UK (brožura pro U3V, vytvoření propagačního 

klipu, atd.),  
4b) Ing. Dryáková (OZS) a Dr. Fišerová (PR) budou reprezentovat fakulty na zahraniční 

konferenci 
4c) Upozornil, aby byla zaslána žádost panu rektorovi o pronájem prostor v Karolinu na 

konání slavnostní vědecké rady, která se koná 14. listopadu 2012.  
4d)  Dne 27. září se koná v areálu UK Jinonice fakultní konference TEDxCharlesUniversity. 
4e) Mezi FSV UK a letištěm Praha probíhají jednání k prodloužení termínu k umístění 

stojánků s propagačními letáky v letištní budově. 
4f) Poděkoval panu tajemníkovi za zařízení skladu pro PR oddělení. 
4g) V pátek, 5. října 2012 se uskuteční rozpravy na téma „Společnost a kultura“ věnované 

myšlenkovému a mravními odkazu pana profesora Miloslava Petruska, letošního laureáta 
Ceny Nadace Dagmar a Václava Havlových VIZE 97. 
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5) Ing. J. Kolek, MBA – tajemník 
5a) Informoval o změnách v personálním obsazení na FSV UK -  vedoucí studijního oddělení 

je od 1. 9. 2012 jmenována na období jednoho roku paní Jirsová, správce SISu  převzal 
Ing. Kot. Dále uvedl, že nově zvoleni vedoucí jsou do funkce vedoucího oddělení 
jmenováni děkanem fakulty, po období 4 let dochází k hodnocení jejich práce, v případě 
pozitivního hodnocení pokračuje ve své funkci a v případě negativního hodnocení je 
vypsáno nové výběrové řízení. 

5b) Místnost č. H 202, určena k využívání proděkanům fakulty, bude dnes dokončena, 
proděkan Soukup zůstává v původní proděkanské místnosti, která je určena pro studijní 
oddělení. 

5c) V objektu Opletalova byla dokončena oprava světlíku. 
5d) Oprava fasády budovy Hollar se bude realizovat po skončení opravy chodníku. 
5e) V objektech Hollar a Opletalova budou umístěny kopírovací automaty na zkušební dobu 3 

měsíce. Správu automatů si firma zajišťuje sama.  
5f) Upozornil, aby cestovní příkazy byly předkládány ke schválení před realizací služební 

cesty.         
5g) Informoval, že FSV UK uzavřela smlouvy s taxislužbou Taxi Praha za výhodnějších 

podmínek nejen pro služební účely fakulty (přijímací zkoušky, přeprava materiálu atd.) – 
služební cesty se musí vykazovat na fakturu, ale službu lze využívat dobrovolně i pro 
soukromé účely, jako bonus pro zaměstnance.   

5h) Požádal, aby byl na odděleních fakulty projednán návrh stanovení termínu pro 
celozávodní dovolenou v době letních prázdnin. Informováni budou na poradě i vedoucí 
oddělení.  

 
6) PhDr. Ing. P. Soukup – proděkan pro studijní záležitosti 
6a) Informoval o průběhu přijímací řízení a poděkoval studijnímu oddělení za administrativní 

zpracování došlých odvolání.  
6b) Ve dnech 24., 25., 26., 27. 9. 2012 se konají zápisy prvních ročníků bakalářského a 

magisterského studia.  
 
7) PhDr. JUDr. T. Karásek, Ph.D. – proděkan pro zahraniční styky 
7a) Informoval o přípravném procesu ke spuštění jednotné správy uživatele (JSU) – dojde ke 

sjednocení uživatelských hesel, uzamčení intranetu pro veřejnost, celý proces by měl 
proběhnout v říjnu 2012 – termín bude upřesněn.  

7b) Z RUK byla zaslána zpráva se žádostí zpracovat hodnotící zprávu v oblasti 
internacionalizaci FSV UK. 

 
 
 
Zapsala: Klára Novosadová 
Vidi: Filip Láb 
 

 


