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Zápis z jednání kolegia děkana 
 

Dne 13. ledna 2014 
 

Přítomni: T. Karásek, J. Končelík, K. Králová, F. Láb, P. Soukup,  
 
Omluveni: J. Kolek, M. Kubát, N. Švarcová  
 
 
Sdělení děkana: 
1) V termínu od 17. 2. do 21. 2. bude zastupováním děkana pověřen proděkan Karásek.  
2) Požádal členy kolegia o zasílání podkladů pro aktualizaci dlouhodobého záměru a výroční zprávu 

e-mailem do úterního večera 28. 1. 2014.   
3) Kolegium projednalo systém vyúčtování cestovních příkazů zahraničních cest. Proděkanka Králová 

projedná s vedoucím OZS podmínky, které zajistí vyúčtování cestovních příkazů ve stanovené 
lhůtě 14 dní po dodání kompletních podkladů. Děkan upozornil, že cestovní příkazy musí být 
schváleny vedením fakulty před odjezdem na pracovní cestu. V průběhu příštího týdne bude 
svolána schůzka k projednání finálních postupů k vyúčtování zahraničních cest.  

4) Sdělil, že na začátku svého dalšího funkčního období bude na AS FSV UK nominovat proděkany.  
5) Na základě zaslaných podkladů od proděkana Kubáta informoval o vyhlášení projektu Jean Monnet 

s počátkem řešení v roce 2014. http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/. Bylo zveřejněno 
nové kolo výzev k podávání žádostí o granty v programu Jean Monnet (výuka o evropské integraci 
a vytváření společných iniciativ výzkumníků zabývajících se evropskou integrací - nyní součástí 
programu Erasmus Plus). Pravidla grantu, program Jean Monnet na str. 149-178 
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/documents/erasmus-plus-programme-
guide_en.pdf. 
eForm pro podávání projektů bude zveřejněn počátkem února 2014. Termín oddělení vědy 
pro odevzdání papírové verze projektu je 17. březen 2014.  

6) Dále sdělil informace zaslané tajemníkem fakulty: 
a) Členům kolegia byla rozeslána informace firmy Lesser, která nabízí zajišťování ubytování, 

jízdenek atd. na klíč.  
b) Sdělil, že fakultu opět kontaktovala firma ohledně využití videodotazníků, které nabízí k 

ulehčení výběrových řízení. Pro členy kolegia je možné zprostředkovat prezentaci.  
c) Na vrátnici v budově Hollar byli přijati dva zaměstnanci se znalostí angličtiny - Ing. Blažek a 

Ing. Janásová.  
d) Vrátným v budovách Hollar a Opletalova byl zřízen e-mail:  

vratnice_hollar@fsv.cuni.cz  
vratnice_opletalova@fsv.cuni.cz 

7) Dne 20. 1. 2014 bude zrušeno jednání kolegia děkana, důvodem je účast pana děkana na zasedání 
rozšířeného kolegia rektora UK.   

 
 
8) doc. MgA. F. Láb, Ph.D. – proděkan pro vnější vztahy  

8a) Na budovu Hollar byl vyvěšen banner s výzvou k přijímacím zkouškám. 
8b) Dne 21. 1. 2014 v místnosti č. 212 proběhne fotografování zaměstnanců děkanátu, náhradní termín 

byl stanoven na 22. 1. 2014 od 9.00 hod.  
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9)  PhDr. JUDr. T. Karásek, Ph.D. – proděkan pro zahraniční styky 
9a) Podklady pro výzvu 3. 4. v rámci operačního programu VaVpI byly odevzdány, finální rozhodnutí 

by mělo být známo v dubnu 2014.  
 
 
10)  PhDr. Ing. P. Soukup – proděkan pro studijní záležitosti 
11a) Od pondělí 13. 1. 2014 nastoupí na studijní oddělení noví zaměstnanci - správce SIS a studijní  

referentka.  
11b) Sdělil, že bylo odesláno k rukám prorektora Prudkého a prof. Jakubce vyjádření k novelizaci 

Řádu imatrikulací a promocí.  
11c) Na zasedání AS FSV UK byla schválena žádost o úpravu  návrhu novelizace přílohy č. 6 Statutu   

UK, konkrétně se jedná o úpravu částky poplatku za studium v cizím jazyce na FSV UK 
v doktorských studijních programech, žádost byla zaslána Mgr. Pošíkové, tajemnici AS UK. 

 
11) PhDr. K. Králová, Ph.D. – proděkanka pro zahraniční styky 

11a) Informovala, že se dnes bude konat výběrové řízení na pozici „Koordinátor oddělení 
zahraničních styků FSV UK - navazující bakalářské a magisterské programy v angličtině“.  

11b) Sdělila, že byla oslovena  manažerem knihovny Václava Havla se žádostí o schůzku k  projednání 
případné spolupráce. 

 
 

 
 
Zapsala: Novosadová Klára 
Vidi: Filip Láb 

 


