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Zápis z jednání kolegia děkana 
Dne 21. prosince 2015 

 
Přítomni: F. Láb, J. Končelík, M. Kubát, P. Soukup, N. Švarcová, T. Weiss 
Omluveni: T. Karásek, Z. Kasáková 
 
Sdělení děkana: 
 
1) Informoval o dění na IKSŽ FSV UK, kde probíhá rozsáhlá diskuze o úsporných opatřeních. 
2) Informoval o úmrtí doc. Aleny Míškové, kolegium souhlasilo se zajištěním pohřbu fakultou. 
 
Informace proděkanů fakulty: 
 
3) doc. PhDr. M. Kubát, Ph.D. – proděkan pro vědu a výzkum 
3a) Výsledky TAČR  3. kolo veřejné soutěže v programu OMEGA  -  3 nové přijaté projekty a 1 

spoluřešitelský ze 7 podaných. 
3b) Rozděleny odměny z prostředků koordinátora P17 – bylo oceněno 108 výsledků z 205 

nominovaných. Odměna za 1 bod 4 591,53 Kč. 
3c) Interní hodnocení UK – scientometrie uzavřena a odeslána na RUK, do panelového 

hodnocení chybí ještě několik plných textů za IMS. 
3d) Obě publikace nominované FSV získaly Cenu Jaroslavy Jirsy za nejlepší učebnici vydanou v 

roce 2014 - v kategorii přírodovědných a matematicko-fyzikálních oborů ji získal prof. Jan 
Hendl a kol. z ISS a v kategorii oborů společenskovědních vyhrála učebnice od autorů prof. 
Michala Mejstříka, dr. Magdy Pečené a doc. Petra Teplého z IES. 

3e) Přehled získaných projektů GAČR s počátkem řešení 1. 1. 2016 
Celkem získáno 9 projektů + 1 spoluřešitelský                                                                           

 Podané 2016 Získané 2016 

Institut Standardní projekty Standardní projekty 

IES 4 3 

IKSŽ 7 0 

IMS 7 2 

IPS 4 + 2 spoluř. (MUP, ZČU) 1 spoluřešitelský MUP 

ISS 7 4 

CELKEM 29 + 2 9+1 

3f) V pátek 18. 12. 2015 se konalo mimořádné jednání AS FSV UK, kde byly schváleny podmínky 
přijímacího řízení pro doktorské studium. 

3g) Navrhl, aby se uskutečnilo tematické rozšířené kolegium děkana k publikační etice, po 
diskuzi zvolen termín: rozšířené kolegium se uskuteční 1. února 2015 od 10:30. 
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4) doc. F. Láb, Ph.D. – proděkan pro vědu a výzkum 
4a) Informoval o plánované revizi opatření děkana o poskytování příspěvků zaměstnancům FSV 

UK na výrobu pracovních vizitek – od r. 2016 budou vizitky zaměstnancům s úvazkem 
vyšším než 0,5 plně hrazeny fakultou do limitu 100 ks/os./rok. 

4b)  Informoval o zjednodušení administrativy převodu prostředků za poskytování 
propagačních předmětů vyšší hodnoty (kravaty, USB, apod.) součástem. Zaměstnanci budou 
žádat o předměty s vědomím tajemníka součásti. Předměty si součásti nebudou hradit za 
každou položku, ale během roku bude referentka psát položky na seznam a přeúčtování 
proběhne jednorázově na konci roku. Informace o aktuálním stavu seznamu bude mít k 
dispozici tajemník součásti ve sdílené tabulce. 

 
5) Mgr. Tomáš Weiss, M.A., Ph.D. – předseda AS FSV UK 
5a) Požádal o to, aby se zásadní podněty pro jednání AS FSV UK podávaly na lednové zasedání, 

případně až na březnové zasedání. V únoru se poprvé sejde AS FSV UK v novém složení, 
nebudou ještě sestaveny dílčí komise. 

5b) Informoval o podnětu z AS FSV UK – Právnická fakulta UK umožňuje studentům odeslat 
potvrzení o studiu a transkript studijních výsledků přes SIS na Czechpoint, kde studentům 
potvrzené dokumenty vytisknou, AS FSV navrhuje zavedení služby pro studenty FSV UK. 
Proděkan Soukup zjistí podrobnosti. 

 
6) PhDr. Ing. Petr Soukup – proděkan pro studijní záležitosti 
6a) Informoval o vývoji aplikace pro hodnocení kurzů ve spolupráci s dalšími fakultami - 

hodnocení za zimní semestr bude probíhat opět online a v jednodušší podobě. 
6b) Inicioval diskusi k tématu vybavení proděkanů hardwarem vhodným pro výkon práce ve 

více kancelářích. Diskutován rozsah potřeb, bude zařazeno do požadavků na rozpočet 
příštího roku. 

 
7) PhDr. Natálie Švarcová, Ph.D. - proděkanka pro ekonomiku 
7a) Kolegium diskutovalo výsledky výběrového řízení na pozici tajemníka/tajemnice fakulty a 

příčiny neúspěšného hledání. Výběrové řízení je nezbytné zopakovat co nejdříve. Ještě v 
prosinci 2015 bude vyhlášeno nové výběrové řízení na tajemníka fakulty se stejnými 
parametry, jako mělo první výběrové řízení. 

7b) Kolegium schválilo převedení výsledků hospodaření za r. 2014 do fondu provozních 
prostředků r. 2015. 

7c) Kolegium diskutovalo obsah opatření o IEPS. 
7d) Připravila návrh rozdělení prostředků za Short study visits – zatím není nikde nijak 

upraveno, otázka na proděkanku Kasákovou, měl by být nastavený jednotný systém 
rozdělování. 

  

Děkan dále informoval o podnětech zaslaných proděkanem pro rozvoj:  

8) PhDr. JUDr. T. Karásek, Ph.D. – proděkan pro rozvoj 
8a) Informace o dalších plánovaných výdajích na přípravu projektu do OP VVV: 

o   studie proveditelnosti na využití jinonického areálu 
o   budou osloveni tři architekti/stavební technici s žádostí o podání nabídky 
o   předběžný odhad ceny na základě první zpracované nabídky: 170 tis. Kč bez 

DPH 
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o   výběrové řízení (nadlimitní zakázka) na uzavření rámcové smlouvy se zpracovateli 
projektů 

o   připravena smlouva s advokátní kanceláří 
o   na základě výsledků VŘ bude možné vybírat konkrétní zpracovatele projektů 

formou ‚mini-tendrů‘ (replikuje postup zvolený oddělením projektové 
podpory RUK) 

o   cena: 50 tisíc Kč bez DPH     
8b)Výhled projektů OP VVV zajímavých pro fakultu 

o   vyhlášené výzvy: 
o   excelentní výzkum (vč. podpory center excelence) 

§  termín podání: červen 2016 
§  min. rozpočet 100 mil Kč 

o   záměry výzev: 
o   výzkumné infrastruktury pro vzdělávací účely 

§  min. 2 mil, max. 1,2 mld Kč 
§  uvažováno jako zdroj financování rekonstrukce Jinonic 

o   rozvoj výzkumně zaměřených studijních programů 
§  komplementární k předchozími bodu 
§  min. 1,5, max. 15 mil. Kč 
§  uvažováno jako zdroj financování rozvoje double/joint degrees a 

podpory doktorandů 
o   výzva ESF pro vysoké školy 

§  připravován celuniverzitní projekt (RUK-32-2015) zaměřený na 
zvýšení kvality vzdělávání a jeho relevance na trhu práce 

§  UK může získat max. 250 mil. Kč, FSV rozhodnutím rektora alokováno 
15,1 mil. Kč 

§  ze seznamu projektových anotací se jako nejdůležitější jeví podpora 
mobility 

o   výzva ERDF pro vysoké školy 
§  investiční projekty komplementární vůči předchozímu bodu, ale 

realizované samostatně fakultou 
§  min. 1,5 mil, max. 1,2 mld Kč 
§  uvažováno jako alternativa pro rekonstrukci Jinonic, nebo jako 

separátní zdroj pro rekonstrukci Hollaru 
8c) Principy rozdělení plateb za databáze elektronických zdrojů mezi instituty od roku 2016 

o   fakulta (prostřednictvím SVI) hradí 50 % ceny databází (a databázi SAGE kupuje celou 
z prostředků PRVOUK) 

o   návrh rozdělení zbylých 50 % mezi instituty: 
o   institut platí za databázi, na jejímž využívání (měřeno přístupy uživatelů) se v 

předchozím roce podílel alespoň 5 % 
o   částka se u dané databáze rozdělí poměrně podle podílu institutů s omezením 

daném předchozí větou 
§  př. pokud dva instituty využívají databázi 45 % a zbylé tři instituty 

každý méně než 5 %, rozdělí se polovina ceny databáze mezi první 
dva zmíněné instituty v poměru 1:1 
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Způsob rozdělení plateb za databáze elektronických zdrojů mezi instituty bude projednán na 
únorovém jednání rozšířeného kolegia děkana. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zapsala: S. Fišerová 
Vidi: Jakub Končelík 
 


