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Zápis z jednání kolegia děkana 
 

Dne 23. března 2015 
 
Přítomni: T. Karásek, J. Končelík, M. Kubát, K. Králová, F. Láb, P. Soukup, N. Švarcová, J. Ulrich 
Omluveni:  
 
Sdělení děkana:  
1) Dnes bude zasedat pracovní skupina k sestavení konstrukce rozpočtu pro rok 2015, kde budou 

mimo jiné projednány body: 

• Vývoj projektu VaVpI – podrobnější informace sdělí proděkan Karásek.  

• V pátek na schůzce s proděkankou pro ekonomiku, tajemníkem fakulty, vedoucí ekonomického 
oddělení bylo dojednáno, že děkanát v roce 2015 nebude investovat z fakultního rozpočtu do 
oprav, nábytku na jednotlivé instituty FSV UK (výjimkou bude havárie) – nulová investice. 

2) Informoval o průběhu studentského Galavečera FSV UK, který se konal v pátek 20. 3. v Občanské 
plovárně.  

3) Kolegium schválilo znění Opatření děkana č. 11/2015 „Podpora mezinárodních vědeckých 

konferencí“.   
4) Informoval, že přijal a schválil zprávu docentky Plechanovové o průběhu a výsledcích tvůrčího volna 

během ZS 2014. Zpráva bude předána na osobní oddělení k založení do spisu docentky 
Plechanovové. 

5) Sdělil, že probíhají výběrová řízení na vedoucí kateder institutů FSV UK.   
6) Ve čtvrtek 2. 4. 2014 bude zastoupen proděkanem Soukupem.  
7) Požádal tajemníka, aby bylo nastaveno automatického zavírání vrátek u turniketů.  Dále sdělil, že od 

instalace turniketů nebyly v budově Hollar hlášeny krádeže. 
 

Informace proděkanů fakulty: 
 
doc. PhDr. M. Kubát, Ph.D. – proděkan pro vědu a výzkum a pro doktorské studium 
a) Ministerstvo kultury ČR vyhlásilo 1. veřejnou soutěž v Programu na podporu aplikovaného výzkumu 

a experimentálního vývoje národní a kulturní identity na léta 2016-22 (NAKI II). 
Podrobné informace k soutěži: http://www.mkcr.cz/cz/b--zadavaci-dokumentace-vcetne-priloh-c--
1-8-251753/. Termín odevzdání návrhů projektů na odd. vědy: 21. dubna 2015. 

b) CERGE-EI zveřejnilo 16. ročník grantové výzvy GDN Regional Research Competition. Podrobné 
informace. Termín fakultního oddělení vědy pro odevzdání návrhu projektu: 22. červen 2015. 

c) V letošním roce nebude přidělen bonus projektům dle opatření rektora 16/2013. Důvodem je nižší 
dotace na vědu. Informaci byla rozeslána řešitelům, jejichž projekty byly uvedeny na seznamu 
zaslaném na rektorát. V loňském roce získali oprávněné projekty 617 tis. Kč. 

d)  Informoval o návrhu navýšit odměny pro řešitele  ERC grantů jako motivaci ucházet se o tyto 
granty, vyplacení odměny musí být podmíněno, že grant bude zpracován na FSV UK. Systém pro 
nastavení pravidel pro vyplácení odměn bude poptán i na jiných fakultách.  
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e) Z RUK byl zaslán dopis s informací, že na základě rozhodnutí Kolegia rektora UK nebyly vyčleněny 
v návrhu rozpočtu pro rok 2015 prostředky pro Bonusy za významné granty.  

 
7) doc. MgA. F. Láb, Ph.D. – proděkan pro vnější vztahy  
7a) Informoval, že se FSV UK vyjádřila ke konání studentské akce v Jinonicích, odpovědnost za pořádání 

festivalu by měli nést organizátoři festivalu, možnost pořádání festivalu závisí především na jejich 
dohodě a svolení správy budov v Jinonicích (jelikož se jedná o rektorátní budovu), jako je to 
nastaveno podobně i v budově Hollar (na webových stránkách jsou vyvěšena pravidla pro pořádání 
studentských akcí). FSV UK pořádání studentských aktivit podporuje.   

7b) Informoval, že z ISS FSV UK byl vznesen požadavek o provedení cvičného požárního poplachu v 
Jinonicích, který by se měl konat za plného provozu budovy. V objektech Hollar a v Opletalově, které 
jsou FSV UK, probíhají cvičné poplachy pravidelně, správa objektu v Jinonicích spadá pod univerzitu. 
Byly iniciovány kroky k provedení cvičného požárního poplachu.  

7c) Na webových stránkách CIVT byly zveřejněny informace o bezpečnosti dat v Google Apps, odkaz byl 
přidán i na Facebook FSV UK. 

7d) Schůzka k fakultním webům –na ÚVT byla pověřena zodpovědná osoba, která pomůže s přechodem 
webových stránek na univerzitní design.  

7e) Studentskému sdružení „Oživme Hollar“ (OH) byla v Císařském sále na RUK předána Mimořádná 
cena rektora UK. Dnes studenti z OH informovali o ukončení své činnosti se sdělením, že se jim 
podařilo splnit cíle, které si zadali – jedná se zejména o „oživení“ Hollaru - přeměna nepoužívaných 
garáží v multifunkční prostor nejen pro studenty. Zároveň na činnost OH naváže nová 
standardizovaná studentská samospráva. 

7f) Výroba fakultního textilu k 25. výročí – kolegium projednalo způsob pořízení zakázky na fakultní 
oblečení. Oblečení bude možné za výrobní náklady zakoupit v e-shopu, který se připravuje.   

7g) FSV UK obdržela licenci pro pořádání konference TEDx, která se bude konat v letním období 2015, 
termín bude upřesněn.  

7h) Dlouhodobý záměr UK – kolegium děkana se sejde na mimořádné schůzce k projednání návrhů, 
termín pro odeslání námětů na UK je 17. duben 2015. 
 

8) PhDr. JUDr. T. Karásek, Ph.D. – proděkan pro rozvoj  
8a) Z RUK byla zaslána informace o přidělení finančních prostředků na institucionální plán a inovace 

kurzů (přidělené částky pro FSV UK zůstávají ve stejné výši, jako v minulém roce).  
8b) Sdělil, že v Jinonicích není k dispozici místnost, která by poskytla zázemí pro hostující výzkumníky 

(v jiných zemích na univerzitách bývá standardem). Přes Areálovou radu bude podán návrh, že by 
byla místnost 1017 pro ty to účely vyčleněna.  

8c) Informoval, že vedení fakulty zvažuje možnost odstoupit od projektu  VaVpI.  
Důvody jsou: 

• Dodatečné náklady výstavby depozitáře v CDMS Krystal v podobě tzv. víceprací, které byly 
zjištěny po začátku stavby (realita stavby neodpovídá projektové dokumentaci, kterou nechala 
zpracovat Univerzita Karlova – Krystal je rektorátní budovou).  V tuto chvíli není garance, zda 
částka nebude dále navýšena. Proto stavba depozitáře Krystal byla dočasně zastavena, aby 
mohla být přepracována projektová dokumentace podle faktického stavu. 

•  
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• Problémy projektového harmonogramu. V návaznosti na průtahy se zpracováním nové 
projektové dokumentace hrozí, že fakulta nestihne dokončit projekt nejen v termínu do konce  
září 2015 (stávající schválený deadline), ale ani do konce roku, kdy končí celé programovací  
období, do nějž VaVpI spadá. 

• Formální vady v zadávací dokumentaci i realizaci výběrového řízení na dodavatele stavby. Na 
základě zkušenosti s výběrovým řízením na IT vybavení v loňském roce reálně hrozí krácení 
dotace na stavbu o cca 2,6 milionu korun.  

Konečné stanovisko přijme vedení fakulty na základě výsledku jednání s kvestorkou UK, kde bude 
projednána nastalá situace a otázka financování. Případné formální rozhodnutí vůči poskytovateli 
dotace musí vzejít od magnificence rektora. 
 
Mgr. Josef Ulrich, MBA - tajemník 
a) Informoval, že proběhly jednání se zástupci jednotlivých institutů k vyčíslení částek ve fondu 

provozních potřeb. Na pracovní skupině bude projednáno financování IPES.  
b) Na ekonomické oddělení nastoupila na pozici vedoucí Mgr. Lenka Doležalová.  
c) Z IMS FSV UK byl vznesen dotaz k administraci zaměstnávání cizinců, byl doporučeno podklady 

zpracovávat jako doposud, požadavek na znalost problematiky zaměstnávání cizinců je jedním 
z kritérií pro výběr vedoucí osobního oddělení, která by po nástupu na fakultu zajistila zpracování 
manuálu. 

d) Tajemník Galerie Hollar si zapůjčil projekt k zastřešení budovy Hollar.  
 

PhDr. Ing. P. Soukup – proděkan pro studijní záležitosti 
a) Zúčastnil se na RUK komise pro SIS. 
b) Připravuje se nová aplikace hodnocení výuky, která by měla být v nejbližších dnech spuštěna.  
c) Informoval o průběhu bakalářských promocí. 
 
PhDr. N. Švarcová, Ph.D. – proděkanka pro ekonomiku 
a) Informovala, že na pozici vedoucího osobního oddělení nebyl z uchazečů nikdo vybrán, o dalším 

postupu na obsazení této pozice bude informovat na dalším jednání kolegia děkana.  
b) Informovala o způsobu financování IEPS, bude projednáno na pracovní skupině pro konstrukci 

rozpočtu. Dokumenty týkající se IEPS podepisuje proděkanka Švarcová.  
 
 
 
 
Zapsala: Novosadová Klára 
Vidi: Filip Láb 


