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Zápis z jednání kolegia děkana 
 

Dne 16. prosinec 2013 
 
Přítomni: T. Karásek, J. Kolek, J. Končelík, M. Kubát, F. Láb, P. Soukup, N. Švarcová  
 
Omluveni: K. Králová 
 
Sdělení děkana:  
1) Na začátku ledna 2014 bude projednána celofakultní dovolená během vánočních svátků 2014, 

informace bude zapracovaná do opatření děkana.  
2) Informoval o návrhu zákazu kouření v prostorách fakulty (dvůr v budově Hollar), pan tajemník 

s panem Balíkem se pokusí zajistit náhradní prostor ke kouření. 
 
 
Informace proděkanů fakulty: 
 
3) doc. PhDr. M. Kubát, Ph.D. – proděkan pro vědu a výzkum 
3a) Vyhlášen nový ročník Ceny Josefa Hlávky za vědeckou literaturu, je to cena, kterou pořádá Hlávkova 

Nadace ve spolupráci s Nadací Českého literárního fondu, je každoročně udělována za původní 
vědeckou monografii vydanou v České republice v předchozím kalendářním roce (vročení 2013). 
Součástí návrhu je konkrétní navrhovaná monografie a zdůvodnění nominace. Termín odevzdání na 
odd. vědy je 6. ledna 2014.  

3b) Grantová agentura České republiky vyhlásila výsledky veřejné soutěže – viz příloha. 
3c) Do 11. kola soutěže GAUK bylo podáno celkem 115 projektů – viz příloha. 
 
 
4) PhDr. JUDr. T. Karásek, Ph.D. – proděkan pro rozvoj  
4a) Informoval o schůzce k výzvě 3.4 a o výsledném rozpočtu projektu. 
4b) Informoval, že se univerzita zapojila do projektu KREDO, cílem by mělo být zlepšení strategického 

plánování na UK. Do 19. 12. 2013 musí být na RUK zasláno obsazení fakultního týmu. 
 
5) Ing. J. Kolek, MBA – tajemník 
5a) Na jednání rady knihovny byl schválen rozpočet knihovny a bylo dojednáno, aby Mgr. Alena 

Matuszková dodala přehled s reálnou výši mezd.  
5b) AS UK schválil proplacení neuhrazené částky vzniklé výbuchem plynu v divadelní ulici. 
5c) Informoval, že rekonstrukce toalet v budově Hollar začne 2. 1. 2014. 
5d) Dne 18. 12. 2013 by mělo dojít ke stěhování OZS a studijního oddělení, důvodem je vznik nového 

referátu na OZS pro bakalářské a magisterské programy v AJ. 
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6) PhDr. Ing. P. Soukup – proděkan pro studijní záležitosti  
6a) Na schůzce s firmou Lentea bylo projednáno fungování systému konzultačních hodin, požádal členy 

kolegia o zapojení do zkušebního provozu.   
6b) Informoval o zpracování transakcí za placené obory, kde bylo zahrnuto i KJP, ředitelé byli informování 

o přidělení dodatečné transakce na instituty do vzdělávací činnosti. 
 
7) PhDr. N. Švarcová, Ph.D. – proděkanka pro doktorské studium a další formy vzdělávání  
7a) Informovala, že dne 5. 12. 2013 byly na schůzce na RUK projednány  změny ve zkušební a studijním 

řádu, v části 3. 
7b) Informovala o schůzce se zástupci FF UK a FHS UK k přípravě návrhu nové Cotutelle smlouvy.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zapsala: Novosadová Klára 
Vidi: Filip Láb 


