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Zápis z jednání kolegia děkana č. 16 
ze dne 2. května 2016 

 
 
Přítomni: L. Doleželová, D. Emler, T. Karásek, Z. Kasáková, J. Končelík, M. Kubát, F. Láb, P. Soukup, 
N. Švarcová 
Omluveni:  
 
Sdělení děkana: 
1) Informoval, že od 1. 5. 2016 byla tajemnicí Fakulty sociálních věd UK jmenována Mgr. Lenka 

Doleželová. 
2) Kolegium děkana jednohlasně odsouhlasilo návrh rozpočtu pro rok 2016, návrh bude 

postoupen na jednání rozšířeného kolegia děkana. 
 

Informace proděkanů fakulty: 
3) Mgr. Lenka Doleželová – tajemnice 
3a) Shrnutí změn k novele vysokoškolského zákona rozešle k posouzení e-mailem. 
 
4) doc. PhDr. Michal Kubát, Ph.D. – proděkan pro vědu a výzkum a pro doktorské studium 
4a) Vyhlášen termín UK na nominace na cenu MŠMT pro vynikající studenty a absolventy. 
4b) Cena pro vynikající studenty je rozdělena na tři kategorie – bakalářské, magisterské a doktorské 

programy. Jedno ocenění je určeno pro zvlášť společensky významný čin. Doporučení RUK je 
nominovat za fakultu v každé kategorii jednoho studenta. Nominace následně projedná 
kolegium rektora. Termín pro zaslání nominací na odd. vědy je 20. května 2016. 

4c) Zúčastnil se jednání k principům projektů Progres a Primus za účasti prorektora Konvalinky. 
4d) Projednán návrh předložených principů financování fakultních odborných časopisů na FSV UK. 

Podmínky navržené proděkanem Kubátem budou zaslány k posouzení šéfredaktorům, kteří se 
zúčastní zasedání Ediční komise FSV UK. 

 
5) doc. MgA. Filip Láb, Ph.D. - proděkan pro vnější vztahy 
5a) Požádal členy kolegia děkana o případné doplnění dokumentu pro prezentace agendy 

příslušného rezortu na jednání AS FSV UK. 
5b) Sdělil, že se s PhDr. Fišerovou zúčastnili schůzky na Mat-Fyz ohledně šablony webových 

stránek, další schůzka je plánována zítra na FF UK. 
5c) Králem Majálesu se stal student FSV UK. 
 
6) PhDr. David Emler, Ph.D.  - předseda Akademického senátu FSV UK 
6a) V úterý 3. 5. 2016 od 15.00 hod. zasedá AS FSV UK, připomínky k návrhu Dlouhodobého záměru 

FSV UK byly na sdíleném dokumentu uzavřeny, informoval o dalších bodech, které budou na 
zasedání projednány, program zasedání AS FSV UK bude rozeslán e-mailem. 
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7) PhDr. JUDr. Tomáš Karásek, Ph.D. – proděkan pro rozvoj 
7a) Zúčastnil se schůzky projektového týmu k rekonstrukci a dostavbě jinonického areálu, kde byl 

představen další krok zpracovávané architektonické studie.   
7b) Na dnešní schůzce se zástupci firmy Cautor bude jednáno o možnostech provázání „měkkých“ a 

infrastrukturních projektů Výzev 15, 16, 17, 18 v rámci projektu OP VVV. 
 
8) PhDr. Ing. Petr Soukup – proděkan pro studijní záležitosti a další formy vzdělávání 
8a) Z RUK zaslán podklad pro vymáhání poplatků za studium za rok 2015. 
8b) Informoval, že byla vylepšena administrace rezervačního systému pro půjčování skútrů, 

technologické řešení neumožňuje rezervace z mobilních telefonů. 
 
9) PhDr. Zuzana Kasáková, Ph.D. – proděkanka pro zahraniční styky 
9a) Představila vedoucí OZS Mgr. Ninu Bílovskou. Pan děkan sdělil, že AS FSV UK a rozšířenému 

kolegiu děkana budou představeni vedoucí: 
osobního oddělení -  Mgr. Jaroslav Brandejs, 
ekonomického oddělení  - Bc. Hana Pokorná, 
oddělení zahraničních styků - Mgr. Nina Bílovská. 

9b) Tajemnice sdělila, že informace o nově obsazených vedoucích pozicích budou dále zveřejňovány 
v newsletteru FSV UK. 

9c) Ve čtvrtek 5. 5. 2016 měla původně uvést v budově Hollar chorvatského ministra zahraničí, 
který bude přednášet na téma “Chorvatsko na křižovatce střední a jihovýchodní Evropy“. Paní 
proděkanku v této roli zastoupí pan proděkan Petr Soukup. 

9d) Informovala o útoku hackerů na webové stránky konference IMS FSV UK o populismu. V této 
souvislosti byla řešena otázka úvazku v rámci CIVT. 

9e) Informovala o problematické spolupráci s některými garanty cizojazyčných programů a OZS 
vztahující se k přijímacímu řízení.  Bude řešeno na jednání rozšířeného kolegia děkana. 

 
 
 
 
 
Zapsala: Novosadová Klára 
Vidi: Jakub Končelík 
 
 


