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Zápis z jednání kolegia děkana 

 
Dne 19. listopad 2012 

 
Přítomni:  T. Karásek, J. Kolek, M. Kubát, J. Končelík, K. Králová, F. Láb, P. Soukup, N. Švarcová  
Omluveni:  
 
Sdělení děkana: 

1) V případě, že se bude 3. 12. 2012 konat rozšířené kolegium rektora, bude zrušeno kolegium 
děkana. 

2) Informoval o průběhu konání slavnostní VR FSV UK, upozornil, aby podklady pro vědeckou 
radu byly předkládány nejpozději 10 dní před konáním VR FSV UK.  

3) Poděkoval proděkanu Soukupovi za účast na slavnostech 17. 11. 2012. 
 
 
Informace proděkanů fakulty: 
 
 4)  PhDr. N. Švarcová, Ph.D. – proděkanka pro doktorské studium a další formy vzdělávání 
4a) Sdělila, že zprávy pro akreditační komisi jsou připraveny k odevzdání. Dále informovala o návrhu 

přijmout brigádníka pro kontrolu doktorských prací v SISu.  
 
5) PhDr. K. Králová , Ph.D. – proděkanka pro zahraniční styky  
5a) Informovala o průběhu schůzky s prorektorem Štechem a prof. Rovnou ohledně CEFRES – 

stanovení pozice FSV UK při jednání s CEFRES.  
5b) Uzavřena smlouva s externí agenturou ERA, která zajišťuje pro studenty zahraniční stáže - pilotní 

projekt. 
5c) Informovala, že občanské sdružení Slovo 21 ve spolupráci s MV ČR spouští testování pilotních 

kurzů „Vítejte v České republice“ pro nově příchozí cizince ze třetích zemí do 6 měsíců pobytu, 
kteří přijíždí na dlouhodobé vízum a dlouhodobý pobyt. Podle věcného záměru nového 
pobytového zákona (účinnost přibližně od roku 2014) mají být do budoucnosti kurzy pro všechny 
občany třetích států na dlouhodobý pobyt povinné. Cílem kurzů je podpořit cizince ve využívání 
bezplatného poradenství a asistence od nevládních neziskových organizací a Integračních center. 

 
6) PhDr. Ing. P. Soukup – proděkan pro studijní záležitosti 
6a) Informoval o schůzce svolané k vybrání nabídky na zavedení online platformy pro dotazování pro 

FSV UK, zakoupení vybrané nabídky bude projednáno s panem tajemníkem.  
6b) Informoval o nabídce firmy Mobil bonus poskytovat zdarma on-line platformu (elektronické 

knihy) pro studenty, pan děkan navrhl firmu pozvat na ediční komisi k projednání nabídky. 
6c) Od pondělí 26. 11. 2012 do pátku 14. 12. 2012 bude probíhat pravidelné hodnocení kurzů. 
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7) Ing. J. Kolek, MBA – tajemník 
7a) Předložil kolegiu nabídky pojišťoven na pojištění movitých věcí, ze zaslaných nabídek kolegium 

děkana vybralo nejvýhodnější nabídku České podnikatelské pojišťovny, původní smlouva 
s pojišťovnou Kooperativa končí 3. 12. 2012. 

7b) Informoval o výsledku vyjednávání výhodnějších podmínek za vedení běženého účtu se 
zástupkyní Komerční banky, nabídl možnost školení k penzijnímu připojištění, v případě zájmu 
pan tajemník školení zajistí.  

7c) V pondělí 26. 11. 2012 bude zahájena bezpečnostní prověrka a komise zkontroluje budovy Hollar, 
Jinonice a 30. 11. 2012 budovy Opletalova, Celetná. Dále bude pan tajemník informovat vedoucí 
děkanátu, aby do 30. 6. 2013 zpracovali harmonogram práce. 

 
8) PhDr. JUDr. T. Karásek, Ph.D. – proděkan pro zahraniční styky 
8a) Informoval o probíhajících přípravách druhé fáze rekonstrukce objektu Krystal. Podklady pro 

první fázi stavby depozitáře v Krystalu jsou již připraveny.  
8b) Sdělil, že server pro spuštění e-mailového klienta je funkční, elektronický oběh dokumentů 

v rámci JSU je připraven.  
 
9) doc. PhDr. M. Kubát , Ph.D.– proděkan pro vědu a výzkum  
9a) Informoval  o vyhlášení 4. ročníku soutěže Specifického vysokoškolského výzkumu (2013). 

Pravidla se od předchozích ročníků výrazně nezměnila – min. částka studentského projektu 400 
tis. Kč, počet doktorských studentů alespoň 3 a celkový počet všech studentů v projektu je min. 
50%, podíl stipendií vůči všem osobním nákladům musí být více než 60%. Přihlášky se na 
oddělení vědy podávají do 20. ledna 2013. 

9b) Předložil přehled čerpání prostředků SVV 2012 k 16. 11. 2012 a upozornil, aby prostředky SVV 
2012 byly na institutech čerpány.  

9c) VR FSV UK projednala kriteria hodnocení PRVOUKu. Členové P17 budou vyzváni, aby zaslali 
vedoucí oddělení vědy Mgr. Horníčkové své publikační a jiné výstupy za rok 2012 za účelem 
jejich posouzení a ocenění radou programu P17. 

 
 
 
 
Zapsala: Novosadová 
Vidi: Filip Láb 
 
 
 
 

  


