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Zápis z jednání kolegia děkana č. 2 
ze dne 16. ledna 2017 

 
Přítomni: T. Gec,  Z. Kasáková, T. Karásek, J. Končelík, F. Láb, P. Soukup  
Omluveni: D. Emler, N. Švarcová 
 
Sdělení děkana: 
1) Představil kandidáty do funkce proděkana pro vědu a výzkum doc. Jaromíra Krejčího a 

proděkana pro koncepci a kvalitu studia a doktorské studium PhDr. Petra Bednaříka, Ph.D., 
dne 7. února budou představeni na zasedání AS FSV UK.   

2) Z důvodu rehabilitačního pobytu v lázních bude od 23. 1. do 20. 2. 2017 ve funkci zastoupen 
proděkanem Soukupem.  

3) Na fakultu byly zaslány pozvánky k slavnostnímu udělení čestné vědecké hodnosti doktora 
honoris causa v oboru filozofických věd, kterou převezme prof. dr. phil. Roland Naul, M.A., 
emiritní profesor  evropských studií v oblasti tělesné výchovy a sportu mládeže Institutu 
sportovních studií v Německu.  

4) Udělení výzkumné podpory Donatio Universitatis Carolinae - schválena nominace pro prof. 
PhDr. Jaroslava Kučeru, CSc. a doc. PhDr. Bělu Plechanovovou.  

5) Ve čtvrtek 19. 1. 2017 se sejde s akademickým sochařem Olivou k výtvarnému návrhu 
fakultního žezla.  

6) V zastoupení proděkana pro vědu a výzkum zprostředkoval následující informace:  
• Vyhlášena Cena Josefa Hlávky za vědeckou literaturu za uplynulý rok 2016. Cena je 

udělována za původní knižní práci z oblasti vědecké a odborné literatury publikovanou v 
České republice v hodnoceném kalendářním roce a to ve čtyřech oblastech: 
- společenské vědy, 
- vědy o neživé přírodě, 
- vědy o živé přírodě, 
- lékařské vědy. 
Termín pro zaslání nominací na oddělení vědy je do středy 18. ledna 2017 (ředitelům 
institutů rozesláno již 5. ledna). 

• Vyhlášena Cena Bedřicha Hrozného za rok 2016.  Cenu uděluje rektor UK za významný a 
originální tvůrčí počin, například odbornou časopiseckou nebo knižní publikaci, 
umělecké dílo, pořádání výstavy, realizovaný patent, apod.  S udělením ceny je spojena 
peněžitá odměna ve výši minimálně 100 000,- Kč.  Návrhy na udělení ceny podávají 
vědecké rady fakult nebo vysokoškolských ústavů anebo členové vědecké rady 
univerzity do konce února 2017 rektorovi. 

• Stanovení postupu pro rozpočet SVV 2017. Hodnocení výsledků VaVaI za rok 2015 stále 
ještě není zveřejněno, z důvodu absence nových dat bude nezbytné využít rozpisu pro 
rok 2016. 

 
Sdělení proděkanů:  
7) doc. MgA. Filip Láb, Ph.D. - proděkan pro vnější vztahy 
7a) Finalizace Poptávky dodávky redakčního systému a webové prezentace pro FSV UK.  
7b) Nabídka spolupráce formou stáží studentů v Zájmových kroužcích pro děti v mateřských a 

základních školách. 
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7c) Poděkování SVI za spolupráci při deponování archivu Klubu fotoreportérů Syndikátu 
novinářů ČR. 

 
8) Mgr. Tomáš Gec – pověřený tajemník fakulty 
8a) Návrh opatření děkana k veřejný zakázkám zaslal k připomínkování tajemníkům institutů 

FSV UK a vedoucím oddělení.  
8b) Informoval o schvalovacím řízení oběhu smluv na děkanátu týkající se oddělení vědy.  
8c) Na poradě tajemníků institutů FSV UK informoval o požadavku vzešlém z jednání se zástupci 

odborové organizace k rozvržení pracovní doby CIVT a úředních hodin vybraných oddělení 
děkanátu - na instituty FSV UK zaslal emailem žádost o vyjádření. 

8d) Podklady k rozpočtu nasdílel členům kolegia děkana (požadavky proděkanů na rozpočet na 
rok 2017).  

 
9) PhDr. Ing. Petr Soukup – proděkan pro studijní záležitosti a další formy vzdělávání 
9a) Kolegium rozhodlo o udělení 4 stipendií studentům za účast na mezinárodních akcích dle 

podaných žádostí (SPECQUE, World Student Environmental Network Global Service, OSN, 
Evropský Parlament). 
 

10) PhDr. Zuzana Kasáková, Ph.D. – proděkanka pro zahraniční styky 
10a) Zúčastnila se jednání Česko - čínského centra ohledně konání letní školy organizované 

univerzitou, další schůzka je plánována na 11. 4. 2017.  
10b) Schůzka k fakultním emailů pro zahraniční studenty.  
10c) Finanční prostředky Erasmus budou převedeny na praktické stáže.  
10d) Dne 19. ledna 2017 proběhne schůzka na RUK ohledně krizového řízení pro zahraniční 

studenty, bude navrženo, aby byla krizová linka zřízena centrálně pro celou UK.  
 
11) JUDr. PhDr. Tomáš Karásek, Ph.D. – proděkan pro rozvoj 
11a) Zapojení se do výzvy 028 OP VVV bude zváženo na základě podmínky certifikace. 
11b) Elektronická licence Microsoft Office - smlouva byla podepsána, v lednu proběhne školení 

na RUK pro IT z fakult, k dispozici bude  5 licencí zaměstnancům a studentům v době 
studia.  

11c) FSV UK získá přístup k využívání auly v budově ve Voršilské ulici, místnost bude vybavena 
multifunkčním zařízením.  

 
Zapsala: Klára Novosadová 
Vidi: Jakub Končelík 
 
 
 
 


