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Zápis z jednání kolegia děkana 
 

Dne 22. června 2015 
 
Přítomni: T. Karásek, Z. Kasáková, J. Končelík, F. Láb, P. Soukup, N. Švarcová, J. Ulrich 
Omluveni: M. Kubát   
 
Sdělení děkana:  
1) Ve čtvrtek proběhl Hyde Park pro zaměstnance děkanátu, hlavními body schůzky byly: 

• děkan informoval o novém způsobu nastavení konstrukce rozpočtu pro rok 2015,  

• debata o benefitech – děkan sdělil, že školkovné by mělo sloužit mladým matkám, kterým 
nebudou děti přijaty do veřejné školky a budou muset zaplatit soukromou školku,   

• dále proběhla rozprava o pružné pracovní době – děkan sdělil, že záleží na domluvě vedoucích 
oddělení a tajemníka fakulty, ale důležité je, aby byli zaměstnanci k zastižení v kancelářích po 
dobu úředních hodin, 

• debatovaly se návrhy na další zlepšení pracovního prostředí, např. nádrže na pitnou vodu, pítka 
pro zaměstnance FSV UK, úprava kuchyněk,  

• příspěvek na stravenky a na stravování v menzách, informace o možnosti dobíjet stravenky na 
kartu, děkan požádal tajemníka, aby zjistil systém fungování systému, 

• vymezení působnosti proděkanů vůči děkanátu a tajemníkovi – vzájemné vazby mezi proděkany 
a vedoucími děkanátu a tajemníkem, pracovně právně je tajemník nadřízený vedoucímu 
oddělením, proděkan pokrývá daný rezort vertikálně (napříč celou fakultou ve svém rezortu). 

2) Proděkan má vymezený rezort na děkanátu, každá odměna, která odchází zaměstnanci děkanátu, 
musí být parafována příslušným proděkanem a poté tajemníkem. Vedoucí oddělení navrhuje 
odměny, proděkan parafuje a tajemník schvaluje.  Platí organizační řád děkanátu fakulty - KJP, CIVT 
a SVI a CESES jsou samostatnými součástmi fakult. Revize organizačního řádu děkanátu provede 
tajemník.  

3) Požádal proděkana Karáska o schůzku k zavedení elektronického oběhu dokumentů. Tajemník 
informoval o vyjednávání s Mat-Fyz ke spuštění demoverze programu k oběhu cestovních příkazů.  

 
 
Informace proděkanů fakulty: 
4) PhDr. JUDr. T. Karásek, Ph.D. – proděkan pro rozvoj  
4a) Fakulta by měla přijmout projektového manažera pro dokončení projektu VaVpI a pro přípravu 

projektu OP VVV, navrhl, aby tato pozice byla podřízena tajemníkovi fakulty.  Schůzek k evropským 
projektům OP VVV se bude účastnit i tajemník. Požadavky ředitelů institutů FSV UK budou zasílány 
prostřednictvím proděkanů a tajemníka.  

 
5) doc. MgA. F. Láb, Ph.D. – proděkan pro vnější vztahy  
5a) Poděkoval za zaslání podkladů k podnětu pana Maršálka, vyjádření bude zasláno rektorovi UK. 
5b) Ve čtvrtek 25. 6. 2015 se bude konat v budově FSV UK v Opletalově ulici druhý ročník fakultou 

pořádané celouniverzitní konference TEDxCharlesUniversity.  
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6) PhDr. N. Švarcová, Ph.D. – proděkanka pro ekonomiku 
6a) Investigace čerpání účetních středisek OZS bude předmětem dalších jednání.  
6b) Příjmy za studium v cizích jazycích – nastavení metodiky vykazování vlastních příjmů bude 

v kompetenci proděkanky Švarcové.  
6c) Debata k návrhům systematického řešení způsobu strhávání režií, která je nastavena na 19 %.  Pro 

další jednání bude připraven přehled typů podnikání a proděkanka pro zahraniční styky připraví 
přehled konání letních škol na FSV UK.  

6d) Informovala o vyjádření ředitelů institutů FSV UK k IEPS.  
6e) Studentské peníze se přidělují AS FSV UK, o rozdělení rozhoduje studentská komora AS FSV UK, 

finanční prostředky na seznamovací kurzy budou nadefinovány v rozpočtu pro rok 2016.  
 

7) PhDr. Z. Kasáková, Ph.D. – proděkanka pro zahraniční styky 
7b) Informovala o schůzce k čerpání účetních středisek OZS, dále bylo navrženo, aby výuku češtiny pro 

cizince převzalo KJP, o této variantě bude informován i ředitel IMS a bude předmětem dalších 
jednání.  

7c) Na schůzce s čínskou delegací byla dojednána spolupráce, UK bude spolupráci zastřešovat, ale FSV 
UK by měla být v tomto ohledu aktivní.  

7d) Informovala o schůzce k úpravám webových stránek OZS  se zástupci CIVT a oddělením pro vnější 
vztahy.  

7e) Kreditová mobilita Erasmu nebyla schválena. Očekává se vyhlášení dalšího kolo, bude teritoriálně 
omezena.  

 
8) PhDr. Ing. P. Soukup – proděkan pro studijní záležitosti a další formy vzdělávání  
8a) Na poradě studijních proděkanů na RUK bylo debatováno Study in Prague (anglické podmínky 

přijímacího řízení musí připravit OZS), dále juniorská univerzita, koncepce studia (univerzita by 
měla vyvíjet systém hodnocení kvality studia), informace ke komisím SIS,  k monitorování 
závěrečných bakalářských prací a diplomek, UK připravuje systém vzájemných plateb za výuku. 
Navrhl informovat zaměstnance FSV UK hromadným e-mail o výsledcích spolupráci s UK.  

 
9) Mgr. J. Ulrich, MBA - tajemník 
6a) Jednal se zástupci T-Mobile ohledně přehodnocení ceny za mobilní služby, bylo přislíbeno zaslání 

nabídky.  
6b) Benefit školkovné – projednána předložená žádost, budou nastavena pravidla hodnocení sociální 

situace. Oslovil RUK pro definici sociální situace pro splnění podmínek čerpání benefitu.  
6c) Režie SVV (specifický vědecký výkon) – děkan sdělil, že jsou to prostředky definované univerzitou 

pro studenty, ne na THP (administrativu). Děkan navrhl řešení, aby SVV nebylo v rozpočtu pro rok 
2016 zatíženo režií a bylo rozděleno přímo na instituty FSV UK. 

6d) Informoval o průběhu jednání schůze tajemníků institutů FSV UK.   
 
Zapsala: Novosadová Klára 
Vidi: Filip Láb 


