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Zápis z jednání kolegia děkana 
 

Dne 11. listopad 2013 
 

Přítomni: T. Karásek, J. Kolek, J. Končelík, K. Králová, M. Kubát, F. Láb, P. Soukup, N. Švarcová  
 
Omluveni:  
 
Sdělení děkana:  
1) Ve středu 13. 11. 2013 se koná slavnostní Vědecká rada FSV UK, kde budou předána ocenění 

zaměstnancům fakulty za dlouholetou práci pro fakultu a za zásluhy o rozvoj fakulty.  
 

 
Informace proděkanů fakulty: 
 
 
2) doc. PhDr. M. Kubát, Ph.D. – proděkan pro vědu a výzkum    
2a) Informoval, že byla zaslána grantová výzva AKTION Österreich - další kolo výzev pro spolupráci 

českých a rakouských univerzit ve všech oblastech vědy a výzkumu. Podporují se například společné 
vědecké akce (semináře, symposia, konference), výzkumné pobyty, studentské exkurze, akademické 
výměny, letní školy. Podrobné informace jsou k dispozici na http://www.dzs.cz/index.php?a=view-
project-folder&project_folder_id=277&. Termín oddělení vědy pro podání papírové verze žádosti je 22. 
listopad 2013. 

2b) Z RUK zaslána e-mailem výzva k nominaci odborníka do programového výboru Horizont 2020, 
vyplňuje se tabulka, která byla v mailu a přikládá se odborný životopis do 14.11.2013 na RUK – 
informace bude rozeslána ředitelům institutů.  

2c) Na instituty FSV UK byla rozeslána žádost na podávání návrhů členů OVHP a expertních panelů RVVI 
(bodové hodnocení publikací), návrhy nominací byly již zaslány z IPS a IES FSV UK.  

2d) Formuláře PRVOUK budou rozeslány a zveřejněny na webových stránkách. 
 
 
3) doc. MgA. F. Láb, Ph.D. – proděkan pro vnější vztahy  
3a) Studenti FSV UK zpracují 3D modely virtuální prohlídky fakultních budov a místností.  
3b) Ve spolupráci s panem tajemníkem bude dojednáno fotografování zaměstnanců děkanátu, fotografie 

budou zveřejněny u kontaktů na webových stránkách. 
3c) Bylo vybráno víno, které bude mít fakultní etiketu, jako dárek pro zaměstnance děkanátu.  
3d) Sdělil, že fakultní PF budou jiná než v předchozích letech, k dispozici budou před prosincovým 

zasedání VR FSV UK.  
3e) Informoval o průběhu schůzky se zástupci pivovaru o možnosti stáží pro studenty FSV UK. 
3f) Pokračují jednání o spolupráci s Českými centry.  
3g) Fakulta bude mít k dispozici mapy, jako propagační předměty.  
3h) V úterý 26. 11. 2013 od 17.00 hod. se bude v budově Opletalova konat Hyde park. 
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4) PhDr. JUDr. T. Karásek, Ph.D. – proděkan pro rozvoj  
4a) Příští týden v pondělí dojde k přechodu na nový fakultní systém uživatelských účtů, tzv. jednotnou 

správu uživatele (JSU), která harmonizuje fakultní loginy s univerzitními z databáze CAS zaměstnanci 
na nové účty. Na instituty rozeslán informační e-mail. Děkan doplnil, že s přesunem na JSU bude nutné 
používat pouze služební e-mail  

4b) V rámci přípravy podkladů výzvy 3.4 OP VaVpI sdělil, že jako nejperspektivnější návrh na podání je 
nákup databází. Informace k pořízení databází zjišťuje Mgr. Sošková, do 8. 1. 2014 musí být podklady 
odevzdány na RUK. 

4c) Na základě žádosti z RUK bude zpracován seznam tzv. významných projektů s rozpočtem nad 100 
milionů korun, které by fakulta mohla uplatňovat v rámci operačního programu Věda, výzkum a 
vzdělávání, který je aktivní v letech 2014-2020. Za FSV UK jsme předložili tři možné návrhy: podporu 
špičkového doktorského a postdoktorského výzkumu a jeho internacionalizace (117 mil.), stavební 
úpravy budov na Smetanově nábřeží (240 mil.) a rekonstrukci jinonického areálu (100 mil.).    

4d) V pátek začnou bourací práce garáží a během víkendu by měly být práce dokončeny.  
 
5)  Ing. J. Kolek, MBA – tajemník 
5a) Inzerát na pozici na OZS bude ve spolupráci s  děkanem a tajemníkem zpracován a dnes zadán na 

personální oddělení.  
5b) Informoval o možnosti využívat pro výběrová řízení videodotazníky.   
 
6)  PhDr. Ing. P. Soukup – proděkan pro studijní záležitosti  
6a) Navrhl děkanovi svolat rozšířené kolegium k projednání srovnání finančních toků na KJP FSV UK 

(placení za výuku jazyků), rozpočtované prostředky na KJP jsou stále na úrovni roku 2009.  Termín 
konání rozšířeného kolegia děkana bude projednán na dalším zasedání kolegia děkana.    

6b) Na RUK se konala schůzka komise pro hodnocení výuky studentů – bude vytvořeno základní 
doporučení,  jak hodnocení provádět. Týká se prozatím postgraduálního studia.  

6c) Tento týden by mělo dojít ke zprovoznění konzultačních hodin v elektronické podobě.  
 
7) PhDr. K. Králová, Ph.D. – proděkanka pro zahraniční styky  
7a) V úterý 12. 11. 2013 se bude konat na FSV UK schůzka s ředitelem z Českých center v Mnichově 

k projednání vzájemné spolupráce. 
7b) Informovala o přípravě memoranda s Českou televizí.  
7c) K česko-francouzské verzi Rámcové dohody o spolupráci s CEFRES zašle proděkanka Švarcová 

připomínky, kolegium návrh dohody schválilo.  
7d) Informovala, že výstava s tématem maďarského holocaustu v prostorách Jinonic se konat nebude.   
7e) Projednána otázka překladů některých opatření děkana, týká se pouze opatření děkana ke stipendiím, 

jinak všechna opatření pro studenty jsou přeložena do angličtiny. Právně závazná jsou opatření děkana 
vydaná v českém jazyce. Manuál pedagoga bude přeložen do anglického jazyka.   

7f) Vznesla dotaz, z jakých prostředků bude hrazen zahajovací kurz pro cizojazyčné programy – pan děkan 
sdělil, že tyto prostředky budou rozpočtovány jako příspěvek pro OZS.  

 
8)  PhDr. N. Švarcová, Ph.D. – proděkanka pro doktorské studium a další formy vzdělávání  
8a) Předložila k projednání opatření děkana týkající se Organizace doktorského studia na FSV UK. 

 
 
 
Zapsala: Novosadová Klára 
Vidi: Filip Láb 


