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Zápis z jednání kolegia děkana 
 

Dne 1. června 2015 
 
Přítomni: T. Karásek, Z. Kasáková, J. Končelík, M. Kubát, F. Láb, P. Soukup, N. Švarcová, J. Ulrich 
Omluveni:  
 
Sdělení děkana:  
1) Zápis ze zasedání kolegia rektora rozeslal pro informaci e-mailem, je k dispozici na webových 

stránkách RUK.  
2) Na RUK se zúčastnil jednání k Dlouhodobému záměru UK. 
3) VR UK schválila prodloužení akreditace oborů habilitačních a jmenovacích řízení Sociologie a 

Moderní Dějiny.  
4) Informoval o průběhu rigorózní a doktorské promoce. 
5) Na slavnostním zasedání u příležitosti konání závěrečné konference k výzkumnému projektu Socio-

Economics of Mental Health Delivery in South Eastern Europe, na jehož řešení se společně podíleli 
pracovníci z Centra pro sociální a ekonomické strategie a výzkumníci z University of California v 
Berkeley, byla panu prof. Richardu M. Schefflerovi, vedoucímu týmu vědců z Kalifornské univerzity, 
předána zlatá pamětní medaili UK za zásluhy. 

6) Dne 22. 6. 2015 se bude konat na RUK schůzka s partnery z univerzity v Hamburku, za FSV UK se 
zúčastní proděkan Karásek a proděkanka Kasáková.  

7) AS UK přijme úpravu přijatých opatření k poplatkům za studium.  
8) Z RUK byla zaslána žádost o vyjádření k neoprávněnému zveřejnění zápisů o státních zkouškách na 

webových stránkách fakulty prostřednictvím SIS – dochází k nápravě studijním oddělením.  
9) V úterý 2. 6. 2015 se koná Zahradní slavnost UK. 
10) Podpora konferencí z prostředků oddělení vědy – kolegiu schválilo pokračovat ve stávajícím 

systému.  
 
Informace proděkanů fakulty: 
 
11) doc. PhDr. M. Kubát, Ph.D. – proděkan pro vědu a výzkum a pro doktorské studium 

11a) Projednáno rozdělování části prostředků za nejkvalitnější monografie, musí být nastaven systém, 
aby knihy prošli soutěží excelence. Autorům bude rozeslán informační dopis o přidělené částce 
(celková částka je ponížena o odvody – režie a DPH). Děkan navrhl, aby nastavení systému pro další 
rok bylo projednáno na schůzi ředitelů.  

11b) Ceny rektora 2015 pro nejlepší absolventy Univerzity Karlovy:  

• Cena může být udělena studentovi bakalářského nebo magisterského studijního programu, který 
v průběhu studia dosáhl mimořádných výsledků ve vědecké, výzkumné, sportovní nebo 
kulturní činnosti. Pro letošní ročník lze navrhovat absolventy z akademického roku 
2014/2015. Termín odevzdání návrhů na oddělení vědy je nejpozději do 21. října 2015.  
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• Vyhlášena norská The Holberg Prize 2016, na kterou se podávají nominace do 15. června 2015. 
Holberg Prize oceňuje vědce, kteří významně přispěli výzkumu v humanitních a sociálních vědách, 
právu a teologii. Cena je spojena s finančním ohodnocením ve výši 4 500 000 NOK (525 009 EUR). 
Nominaci podává jiný vědec nebo představitel fakulty/instituce prostřednictvím formuláře: 
http://holbergprisen.no/en/nomination_form.html. Veškeré informace jsou na webových 
stránkách Ceny: http://holbergprisen.no/en/call-nomination-holberg-prize-2016. Informace o 
ceně byla rozeslána na instituty, ale nominaci možno podat i za celou fakultu.  

11c) Informoval o žádosti ředitele IES FSV UK ke zpracování přehledu publikací nominovaných i 
nenominovaných uchazečů na vědecká ocenění za posledních 5 let. 

 
12) doc. MgA. F. Láb, Ph.D. – proděkan pro vnější vztahy  
12a) Informoval o průběhu pléna ISS FSV UK -  děkan se vyjádřil k rozpočtové politice, nebude 

spuštěn fond koheze, nebudou realizovány žádné dotační programy, bylo by řešeno půjčkou. 
Dalším bodem diskuze bylo zřízení studentských účtů v Google Apps – na základě písemné 
žádosti (s relevantním odůvodněním ředitele institutu FSV UK) lze získat jmenný email i pro 
studentský účet (primárně určený pro výjimky z řad studentů doktorského studia). Tyto výjimky 
se týkají obecně členů CDS nebo doktorandů zaměstnaných na institutech, nicméně v řádně 
zdůvodněných případech lze skrze žádost směřovanou k rukám vedoucího CIVT získat jmenný 
email i pro řešitele významných grantů, atd.  

12b) V pátek se konala v budově Hollar studentská akce s přítomností přímého přenosu akce televizí 
MTV. O pořádání studentských akcí musí být jako první informován vždy pan Balík (bude přidán 
do žádosti k pořádání akcí).    

12c) Proděkana Soukupa požádá o sdělení, v jaké fázi je příprava rezervačního systému pro zapůjčení 
fakultních í skútrů.   

12d) Na schůzce s vedoucím CIVT a s proděkanem Karáskem byl projednán přechod fakultních webů 
pod rektorátní šablonu – plánovaný přechod je ohrožen z důvodu personálních změna na ÚVT, 
návrh rozpisu přechodu bude přeposlán tajemníkovi. Stávající řešení webu nesplňuje požadavky 
zejména z hlediska optimalizace pro vyhledávače. Mělo by začít vyjednávání o možnosti změny 
redakčního systému. Proděkan Karásek navrhl sestavit komisi k webu, záměr bude přestaven na 
AS FSV UK s termínem do října, případné náklady budou rozpočtovány na příští rok.   

 
13) PhDr. JUDr. T. Karásek, Ph.D. – proděkan pro rozvoj  
13a) Informoval, že bylo domluveno řešení v rámci rozdělování prostředků na nákup knih pro 

Jinonickou knihovnu, rozdíl bude dorovnán z rozpočtu SVI.   
13b) Projekt VaVpI – stavební práce v budově Krystal jsou realizovány podle harmonogramu, 

nedocházím zatím ke zpoždění.  
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14) Mgr. J. Ulrich, MBA - tajemník 
14a) Informoval, že vybraná úklidová firma ve výběrovém řízení odstoupila od závazku, bude 

předmětem dalšího jednání ve spolupráci s panem Balíkem. Případná možnost prodloužit 
smlouvu stávající firmě bude zjištěna.  

14b) Informoval o požadavku, aby v knihovně v Jinonicích byla vyměněna počítačová technika (náklady 
s obměnou nejsou zakalkulovány v kapitálovém rozpočtu na rok 2015).  Dále bude projednána 
vytíženost a využití místnosti č. 20 a případný přesun PC z místnosti č. 20 do Jinonic (bude 
zjištěno stáří a výkonnost PC – zajistí proděkan Karásek na CIVT).  

14c) Se zástupci Ministerstva zemědělství jednal ohledně stáží pro studenty FSV UK, na fakultu bude 
zaslána nabídka.  

14d) Byl nominován do hodnotící komise na mobilní služby na RUK.   
14e) Čerpání studijního a stipendijní fondu bude projednáno na AS FSV UK – významně posilovat 

prostředky ze stipendijního fondu do fondu mobility, principy rozdělování budou stejné, jen 
budou navýšeny přidělené z RUK, cílem je vyslat více studentů.  

 
15) PhDr. Z. Kasáková, Ph.D. – proděkanka pro zahraniční styky 
15a) Probíhají jednání se zaměstnanci OZS a s instituty FSV UK k pořádání letních škol.  
15b) Zúčastní se schůzky na RUK k prezentaci mobilní aplikace meziuniverzitních dohod.  
15c) Přes letní prázdniny bude upraven obsah webových stránek OZS.  
15d) Kolegium projednalo mechanismus odměn – odměny zaměstnancům navrhuje vedoucí oddělení 

(u vedoucích oddělení navrhuje odměny tajemník), dále všechny návrhy parafuje proděkan, 
stvrzuje tajemník a po té děkan.   

15e) Informovala o plánované regulaci meziuniverzitní dohody přijíždějících profesorů. Platí dosavadní 
praxe, případné nápravné řešení bude dalším jednáním.  

15f) Požádala o předání informace na  jednotlivá oddělení, aby si zaměstnanci nastavovali u e-mailu 
automatické odpovědi o nepřítomnosti na pracovišti s termínem vrácením. Informaci 
zaměstnancům předá proděkan Láb a tajemník.  

 
16) PhDr. N. Švarcová, Ph.D. – proděkanka pro ekonomiku 
16a) Informovala o čerpání střediska ze stipendijního fondu. Na schůzce s tajemníkem a vedoucí EO 

bude projednána kontrola čerpání středisek a zodpovědnosti.  
16b) Zúčastnila se schůzky s ředitelem IPS FSV UK ohledně studijního programu IEPS.  
 
 
 
 
Zapsala: Novosadová Klára 
Vidi: Filip Láb 


