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Zápis z jednání kolegia děkana 
 

Dne 25. března 2013 
 

Přítomni:  J. Kolek, M. Kubát, J. Končelík, P. Soukup, N. Švarcová  
Omluveni: T. Karásek, K. Králová, F. Láb 
 
Sdělení děkana: 
1) Projednán program zasedání rozšířeného kolegia děkana. 
2) Informoval o zaslaných materiálech určených k projednání změny mzdového předpisu s rektorem UK.   
3) Kolegium děkana projednalo anotaci k projektu, která se bude podávat do programu Mezinárodního 

visegrádského fondu v modulu Strategic Grants k 15. dubnu 2013. Anotaci chtěly původně zaslat dva různé 
týmy, ale k požadovanému datu nakonec přišla anotace jediná. Zástupce druhého týmu se poté omluvil s tím, 
že si projekt v této výzvě nebude podávat. Za Fakultu sociálních věd se bude podávat žádost Learning 
Europe (PhDr. Zuzana Kasáková, Ph.D.).  

 
 
Informace proděkanů fakulty: 
 
4) doc. PhDr. M. Kubát, Ph.D. – proděkan pro vědu a výzkum  
4a) Předložil k projednání návrh ediční komise snížit požadovanou výši externích finančních prostředků (mimo 

FSV UK) na 20 % rozpočtu časopisu za rok – kolegium návrh projednalo a došlo k závěru, že redakce 
časopisů vydávaných fakultou musí zajistit 25 % z mimofakultaních zdrojů, bude upraveno opatření děkana. 

4b) Informoval, že z RUK byl zaslán posudek k PRVOUKU. 
4c) Grantová agentura ČR vyhlásila soutěž na standardní, postdoktorské a mezinárodní grantové projekty (s 

Německem, Koreou a Tchaj-wanem) s počátkem řešení od 1. 1. 2014. Zadávací dokumentaci a vstup do 
aplikace na přípravu projektů naleznete v Aktualitách GAČR na http://www.gacr.cz/. Stručný popis postupu 
při přípravě projektů je zveřejněn na http://intranet.fsv.cuni.cz/FSVINT-1403-version1-
postupGACR_2014.pdf. Termín zaslání návrhů na oddělení vědy je 11. dubna 2013. 

4d) MŠMT vyhlásilo soutěže na dvoustranné výzkumné projekty s Argentinou, Francií, Rakouskem, Polskem a 
Slovenskem. Podrobné informace jsou zveřejněny v Aktualitách odd. vědy - 
http://intranet.fsv.cuni.cz/FSVINT-1403.html. Termín odevzdání na oddělení vědy je květen 2013. 

4e) Vyhlášena Ceny Josefa Luxe 2013, soutěže se mohou zúčastnit vysokoškolští studenti a doktorandi, kteří do 
30. 6. 2013 odevzdají badatelské odborné práce z oborů historie, politologie nebo sociologie v rozsahu 40-70 
normostran, vztahující se k tématu soutěže. Letošním tématem soutěže je: Transformace české společnosti po 
roce 1989 a rozvoj demokracie do současnosti. Práce do soutěže přihlašují sami studenti.  

4f) Oborová rada GAUK - vzhledem k plánované rezignaci dr. Trampoty musí být předloženy dva návrhy na 
doplnění společenskovědní oborové rady v oboru filologie a mediální studia. Návrhy musí projednat vědecká 
rada FSV UK. Mezi navrženými osobami by měl být i externista, tedy někdo mimo UK. 

4g)  Na specifický vysokoškolský výzkum na rok 2013 byla pro FSV UK schválená výše dotace 4 900 tis. Kč. 
 
 
5) PhDr. Ing. P. Soukup – proděkan pro studijní záležitosti 
5a) Z RUK zasláno souhlasné stanovisko k navýšení poplatku za delší studium mimo rozmezí stanovené RUK na 

akademický rok 2013/2014 (pro koeficient náročnosti 1,0 – částka 14.000 Kč za započatých 6 měsíců studia). 
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Zapsala: Novosadová Klára 
Vidi: Filip Láb 

 


