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Zápis z jednání kolegia děkana 

        Dne 12. březen 2012 

 

Přítomni:  J. Kolek, J. Končelík, T. Karásek, T. Nigrin, N. Švarcová, P. Soukup 

Omluveni: M. Kubát, F. Láb 

 

Sdělení děkana: 

1) Grantová agentura ČR vyhlásila soutěž na standardní, postdoktorské a bilaterální grantové 
projekty s počátkem řešení od 1. 1. 2013. Zadávací dokumentace a vstup do aplikace na 
přípravu projektů naleznete na http://www.gacr.cz/zadavaci-dokumentace-na-rok-2013/. 
Stručný popis postupu při přípravě projektů je zveřejněn v Aktualitách oddělení vědy 
(http://intranet.fsv.cuni.cz/FSVINT-1403.html). Termín zaslání návrhů na oddělení vědy je 
10. dubna 2012. 

2) RUK vyhlásil dle Opatření rektora 2/2012 (http://www.cuni.cz/UK-3944.html) Zásady 
udělování finančního bonusu za významné granty. Projekt, který se chce o finanční bonus 
ucházet, musí být jednoznačně výzkumný a účelový (GAČR, TAČR, NAKI, 7. RP Program 
1 „Cooperation“ apod.) a v loňském roce muselo být na jeho řešení vynaloženo min. 750 tis. 
Kč. Termín odevzdání přehledu za fakultu je 2. dubna 2012. (Přehled už je připravený dle 
čerpání výzkumných projektů v loňském roce; podmínku 750 tis. Kč splnilo 5 projektů 
GAČR, 2 projekty řešené v rámci 7. rámcového programu a 1 projekt Ministerstva vnitra.) 

 

Informace proděkanů fakulty: 

3) PhDr. Natálie Švarcová, Ph.D. - proděkanka pro doktorské studium a další formy vzdělávání 

3a) CDS (Centra doktorských studií) – připomínky k podkladům studijního individuálního plánu 
a k nastavení mechanismů kontroly výsledků hodnocení doktorandských studentů - požadavky si 
může institut nastavit sám v rámci vzorových plánů, je to v kompetenci oborové rady a ředitele, 
kolegium se shodlo, že bude prvotně projednáno s řediteli institutů (zjistit zájem o CDS u 
ředitelů) po té projednat s odborovou radou  

4) PhDr. Ing. Petr Soukup – proděkan pro studijní záležitosti 

4a) na AS FSV UK proběhne předání diplomů Zlatých kurzů, rozeslal ředitelům agregované 
výsledky hodnocení kurzů za instituty  

4b) za fakultu bude odeslaná otevřená odpověď novinářům ke kauze Dr. Baxy  
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4c) dne 15. 3.  se bude na RUK konat schůzka s CERMATEM s cílem získat data o 
výsledcích maturitních zkoušek pro možnost rozhodnutí o jejich využití v 
přijímacím řízení na UK FSV. 

4d) informoval o počtech přihlášek na akademický rok 20112012 – viz příloha č. 1 

 

5) Ing. Jindřich Kolek – tajemník 

5a) při uzavírání DPČ a DPP od 1. 4. 2012 musí mít zaměstnanec povinně vstupní prohlídku - 
za zaměstnance s uzavřenou smlouvou hradí poplatek za vstupní prohlídku fakulta 

5b) informoval k přečerpávání DPP  
5c) Mgr. Šárka Russo Krátká bude posílat přehledy k vyúčtování zahraničních cest a v kopii 

osobě, která schvaluje pracovní cestu 
5d) na základě schválení výjimky děkana byly pojištěny budovy Opletalova a Hollar  
5e) vytvořeno opatření děkana k čerpání dovolené na zotavenou 2012 - snaha o sjednocování 

podmínek pro pedagogy a THP,  plán dovolených odevzdat dokonce do 31. května 2012 

 

6) PhDr. T. Nigrin,  Ph.D. – proděkan pro rozvoj 

6a) navrhl navýšit částku nutnou pro výběrová řízení 
6b) startovací byty zatím nebyly přiděleny, děkan sdělil, že je nutné do budoucna obsadit tyto 

byty 
6c) insignie – informoval o minulém sestavení komise, na AS FSV UK iniciovat další kroky 

k insigniím „člověk a společnost“ 
6d) kolegium odsouhlasilo podporu pouze na vydání publikací, nevztahuje se na překlady a jiné 

související práce s vydáváním publikace 

 

 

Zapsala: Klára Novosadová 

Vidi: Filip Láb 

 

  

 


