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Zápis z jednání kolegia děkana č. 15 
ze dne 25. dubna 2016 

 
 

Přítomni: D. Emler, T. Karásek, Z. Kasáková, J. Končelík, M. Kubát, F. Láb, P. Soukup, N. Švarcová 
Omluveni: L. Doleželová 
 
Sdělení děkana: 
1) V úterý 24. května se zúčastní ve Velké aule Karoliny slavnostní promoce absolventů 

rigorózního řízení a dne 3. června se zúčastní slavnostního setkání pro absolventy U3V. 
2) Dlouhodobý záměr FSV UK - bude zaslán jako podklad pro jednání AS FSV UK, proděkani 

připomínkují svoji část s termínem do dnešního večera, bude projednán i na zasedání 
rozšířeného kolegia děkana, které bude svoláno, 5. 5. 2016 od 14.00 hodin. 

3) Informoval o přípravě rozpisu rozpočtu - diskutováno rozdělování prostředků za 
studentskou mobilitu v rámci programu Erasmus. Proděkanka Kasáková sdělila, že probíhá 
příprava revize kritérií pro výpočet kvót programu Erasmus, děkan požádal o svolání 
„Pracovní skupiny“ k projednání studentské mobility. Do investičního záměru rozpočtu pro 
rok 2016 budou zahrnuty náklady spojené s projektovou dokumentací pro přípravu 
rekonstrukce Jinonického areálu. 

4) Dne 20. dubna 2016 obdrželo IPS FSV UK z rukou předsedy vlády České republiky Cenu 
Jaroslava Jandy, která je udělována za významný přínos v oblasti bezpečnostní politiky České 
republiky pro rok 2016. 

 
Informace proděkanů fakulty: 
5) doc. PhDr. Michal Kubát, Ph.D. – proděkan pro vědu a výzkum a pro doktorské studium 
5a) Vyhlášení ceny Medaile Josefa Hlávky - medaile je určena nestorům, zakladatelským a dalším 

významným osobnostem z českých veřejných vysokých škol, české vědy a umění jako 
ocenění jejich celoživotního díla ve prospěch české vědy, umění a vzdělanosti. 

5b) Termín pro zaslání nominací na oddělení vědy je 20. květen 2016. Informace o ceně jsou na 
http://www.hlavkovanadace.cz/program_2016.php. Za fakultu je možné poslat pouze jednu 
nominaci. Termín na RUK je 27. 5. 2016. 

5c) Poradenské firmy pro psaní projektů v H2020 – postup na FSV UK připraví P. Hillerová z 
oddělení vědy. 

5d) Pro zasedání VR FSV UK budou vytvořeny nové hlasovací lístky (pro hlasování o 
habilitacích), návrh hlasovacího lístku bude předložen na zasedání VR FSV UK, po té by mělo 
dojít k sjednocení všech hlasovacích lístků používaných na FSV UK. 

5e) Připravil na žádost IPS FSV UK metodický pokyn upravující postup podávání a zpracovávání 
žádostí doktorských studentů. Otevřel otázku vydávání metodických pokynů - nejprve 
budou detekována místa, kde je nutná specifikace metodického pokynu, bude předmětem 
jednání rozšířeného kolegia děkana. 

5f) Ukončen stávající systém fakultní podpory pro vydávání odborných časopisů, bude 
debatováno nové nastavení v oblasti podpory odborných časopisů. 
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6) doc. MgA. Filip Láb, Ph.D. - proděkan pro vnější vztahy 
6a) Podklady pro Výroční zprávu FSV UK zasílat do 10. 5. 2016 na oddělení pro vnější vztahy 

PhDr. Fišerové. 
6b) V budově Hollar byly sjednoceny jmenovky u dveří, připravují se jednotné informační cedule 

o nepřítomnosti na pracovišti. 
6c) Dne 20. 4. 2016 proběhlo další kolo focení zaměstnanců a senátorů FSV UK. V případě zájmu 

bude vyhlášen další termín focení.   
 
 
7) PhDr. Ing. Petr Soukup – proděkan pro studijní záležitosti a další formy vzdělávání 
7a) Garantům oborů rozeslal jako sdílený dokument podmínky pro přijímací řízení ke změnám 

do 20. 5. 2016. 
7b) Informoval o disciplinárním řízení vedeným se studentem Din-Mukhammedem 

Korganbekovem, na návrh disciplinární komise rozhodl děkan vyloučit studenta ze studia za 
zfalšování sedmi podpisů vyučujících včetně garanta oboru. 

7c) Cena Arnošta z Pardubic je prestižní cenou Univerzity Karlovy v Praze určenou 
akademickým pracovníkům za jejich vynikající pedagogickou činnost a skupinám 
pedagogických či podpůrných pracovníků za jejich přínos ke zvyšování kvality vzdělávací 
činnosti. Cena se uděluje zpravidla každoročně ve dvou kategoriích: 

· cena pro vynikajícího vyučujícího, 
· cena za vynikající počin – ocenění vynikající inovace ve vzdělávací činnosti, kterou 

je možno udělovat nejen akademickým pracovníkům, ale jakémukoliv kolektivu 
univerzity. 

Budou osloveni ředitelé institutů FSV UK pro zaslání nominací na udělení ceny. 
 
 
8) PhDr. Zuzana Kasáková, Ph.D. – proděkanka pro zahraniční styky 
8a) Informovala o průběhu setkání se zástupci amerických univerzit. 
8b) Zítra se na RUK koná seminář týkající se problematiky dlouhodobých pobytů zahraničních 

studentů ze třetích zemí, kteří žijí na území ČR. Seminář je organizován ve spolupráci s 
Ministerstvem vnitra ČR. Za OZS se zúčastní pracovníci, jichž se daná problematika dotýká. 

8c) Požádala o možnost úpravy termínu pro zapisování studentů z jiných fakult včetně 
zahraničních v harmonogramu akademického roku 2016/2017. Proděkan Soukup sdělil, že 
termíny uvedené v Harmonogramu FSV UK jsou stanoveny rektorátem. 

8d) Projednávána otázka letní školy Prague Summer School. Pro tento rok kolegium děkana 
schválilo „přechodovou verzi“, pro příští rok bude odvod režie podle platného opatření 
děkana. 

8e) S proděkanem Kubátem bude dojednána prezentace fakulty na setkání International 
Advisory Board UK.     

8f) Mgr. Pelantová předává agendu nově nastupující vedoucí OZS. 
 
9) PhDr. JUDr. Tomáš Karásek, Ph.D. – proděkan pro rozvoj 

9a) Ve čtvrtek jednala hodnotící komise pro výběrové řízení na zpracování projektu OP VVV, ke 
které byl pozván jeden ze soutěžících k dovysvětlení nízké nabídkové ceny.  Komise jeho 
vysvětlení akceptovala a přijala rozhodnutí k pořadí soutěžících a výsledku soutěže. 
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9b) S projektovým manažerem panem Vejvodou a zástupkyněmi architektonické kanceláře, 
která zpracovává architektonickou studii na rekonstrukci a dostavbu jinonického areálu, se 
zúčastnili na odboru Územního plánování Prahy 5 jednání, které vyjasnilo možnosti 
dostavby a úprav dopravního řešení přístupu k objektu. 

9c) Příprava projektu na rekonstrukci budovy Hollaru v rámci zastínění atria – na základě 
dohody přípravného týmu bude do projektu začleněna nově vytvořená místnost pro CDS, 
konsolidovaná serverovna CIVT a místnost (upravená H020), jež bude sloužit jako zázemí 
konferenčnímu prostoru v atriu. 

9d) Zúčastnil se jednání rozvojové komise AS FSV UK, kde informoval o přípravě fakultních 
projektů do letošních výzev OP VVV. 

9e) Na základě žádosti prof. Potůčka a předchozího schválení kolegiem děkana bude zajištěna 
IT podpora fakultou využívaných prostor na Ovocném trhu (vyčleněním pracovníka CIVT v 
rozsahu 0,2 úvazku). 

 
 
 
 
 
 
Zapsala: Novosadová Klára 
Vidi: Jakub Končelík 


