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Zápis z jednání kolegia děkana 

 
Dne 1. října 2012 

 
Přítomni:  J. Kolek, M. Kubát, J. Končelík, K. Králová, F. Láb, P. Soukup, N. Švarcová  
Omluveni: T. Karásek 
 
Sdělení děkana: 
1) Dne 15. 10. 2012 bude schůzka kolegia děkana zrušena, důvodem je zahraniční pracovní cesta 

pana děkana. Děkan požádal proděkana Kubáta o zástup na jednání kolegia rektora dne 15. 10. 
2012, dále požádal kolegium, aby připomínkovali podněty na rozšířené kolegium rektora. 

2) Dne 2. 10. 2012 se bude konat AS FSV UK, kde budou předána Ceny České spořitelny                     
a diplomy za Zlaté kurzy. 

3) Požádal o kontrolu výjezdů zahraničních studentů – fyzicky zkontrolovat rozhraní, proděkan 
Soukup zajistí po RUK informaci, že data byla řádně odeslána.  

4) Na základě požadavku proděkana Karáska přednesl návrh změn výpůjčního řádu, týkajících se  
dodržování principů půjčování knih, rozdělení výpůjček pro doktorandy a studenty, proděkanka 
Králová představila systém půjčování knih v zahraničí.  

5) Připomněl, že v pátek 5. října 2012 se uskuteční rozpravy na téma „Společnost a kultura“ 
věnované myšlenkovému a mravními odkazu pana profesora Miloslava Petruska. 

 
 
Informace proděkanů fakulty: 
6) PhDr. N. Švarcová, Ph.D. – proděkanka pro doktorské studium a další formy vzdělávání 
6a) Navrhla, aby byly pro studenty se speciálními potřebami zakoupeny z peněz přidělených pro 

tyto účely v rámci rozpočtu FSV UK pro rok 2012 pomůcky, které jim usnadní studium na FSV 
UK (zvukový orientační maják, speciální program). Paní Stará byla pověřena, oslovit studenty 
pro zaslání dalších návrhů. Paní proděkanka požádala i členy kolegia o zaslání případných 
návrhů. 

6b) Informovala o stavu čerpání doktorských stipendií v období 1. – 9. 2012. 
6c) K doktorskému studiu bude nutné vytvořit nové opatření děkana, kde by mělo dojít k úpravě 

fungování oborových rad a přípravě jednacího řádu - bude rozeslána výzva k podávání 
připomínek. Pan děkan informoval o výsledku jednání Oborové rady IKSŽ – členové OR se 
shodli na případném doporučení garanta, ale z důvodu nenaplnění nadpoloviční většiny členů 
OR, nebylo možno o návrhu hlasovat. Ostatní oborové rady FSV UK fungují v pořádku. 

 
7) PhDr. K. Králová , Ph.D. – proděkanka pro zahraniční styky  
7a) Informovala o průběhu orientačních dnů v placených programech na FSV UK, dne 15. října                                                                    
      2012 se uskuteční kolo Fondu mobility.  
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8) PhDr. Ing. P. Soukup – proděkan pro studijní záležitosti 
8a) Poděkoval za účast na promocích, pan děkan se připojil také s poděkováním IKSŽ FSV UK    
       za účast.                                                                                                                                       
8b) Dne 11. 10. 2012 se konají imatrikulace, za fakultu se zúčastní pan děkan a proděkan Soukup. 
8c)  Ve dnech od 24. - 26. 10. se konají bakalářské promoce. 
8b)  Studijní oddělení rozeslalo dopisy studentům se základními informacemi o studiu.       
8e) Informoval o probíhajících jednání  k nabídce případného zakoupení on-line platformy                            
pro dotazování, které by umožnilo on-line sběr dat při hodnocení kurzů, provádět nejrůznější 
výzkumy    dovnitř fakulty.   
 
9) Ing. J. Kolek, MBA – tajemník 
9a) Informoval, že v termínu 3. 10. 2012 byla zrušena studentská akce Pavlač. 
9b) Sdělil, že budova Hollar bude 25. 10. uzavřena (celodenní přerušení dodávky elektřiny)                                 
9c) Požádal o souhlas v záležitosti vyřízení pohledávky bývalé zaměstnankyně pokladny paní  
       Souchové.   
 
10)  doc. PhDr. M. Kubát , Ph.D.– proděkan pro vědu a výzkum  
10a) Sdělil informaci k vyhlášení 10. kola soutěže GAUK - 8. října 2012 bude otevřena aplikace 

pro podávání projektů do nového kola GAUK. Podrobnosti a pravidla o soutěži jsou 
k dispozici na http://www.cuni.cz/UK-33.html. Termín pro elektronické podání projektů na 
odd. vědy je  9. listopadu 2012. 

10b) Informoval o vyhlášení soutěže Iberoamerická cena, která je určena českým vysokoškolským 
studentům bakalářského a magisterského studijního programu. Soutěžní práce musí být 
odevzdány do 15. listopadu 2012 na Velvyslanectví Brazilské federativní republiky. 
Tematické oblasti esejí: umění, věda, kultura, ekonomie, historie, literatura, politika a 
společnost iberoamerických zemí. 

10c) Hovořil o  rozdělení prostředků z PRVOUKu za 1. Q 2012 na instituty fakulty (odměňování                                               
   vědecké excelence).  

 
 
 
Zapsala: Novosadová Klára 
Vidi: Láb 
 

 


