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Zápis z jednání kolegia děkana 
 

Dne 24. února 2014 
 
Přítomni: F. Láb, T. Karásek, J. Kolek, J. Končelík, K. Králová, M. Kubát, P. Soukup, N. Švarcová  
Omluveni:  
 
Sdělení děkana: 
1) Sdělil, že v budově Hollar došlo ke krádežím v kancelářích a upozornil, aby zaměstnanci 

nenechávali v kanceláři cenné věci bez dozoru. 
2) Informoval o své kandidatuře do Rady České televize. 
3) Zaměstnancům fakulty rozeslán informativní dopis ke zrychlení a zjednodušení administrace 

cestovních příkazů, platné od 1. 3. 2014.  
4) Předseda kanceláře Senátu ČR kontaktoval děkana k projednání ohledně stáží pro studenty.  
5) Požádal o zaslání podkladů pro aktualizaci dlouhodobého záměru do zítřka do 11.00 hod. 
 
Informace proděkanů fakulty: 
 
6) doc. PhDr. M. Kubát, Ph.D. – proděkan pro vědu a výzkum  
6a) Informoval o některých bodech projednaných na zasedání rozšířeného kolegia rektora: 

-      do 31. 3. 2014 zaslat rektorovi UK vyjádření k organizaci výuky cizích jazyků na fakultách a 
k výuce tělesné výchovy a sportu na fakultách,   

-     do 31. 1. 2014 zaslat rektorovi UK připomínky k Opatření rektora č. 9/2014 – doporučená 
hlediska hodnocení pro habilitační řízení a řízení pro jmenování profesorem a minimální 
požadavky na obsah odůvodnění habilitační a hodnotící komise včetně stanovení náležitostí 
předkládaných materiálů,  

-     SVV za rok 2014 – FSV UK dostane jako jedna ze tří takto úspěšných fakult UK více finančních 
prostředků za meziroční nárůst RIVových bodů.  

6b) Česko - slovenská Vzdělávací nadace Jana Husa vyhlašuje letošní kolo grantové soutěže určené pro 
vysokoškolské učitele ve společenskovědních a humanitních oborech.  
Žádost se podává online: http://www.vnjh.cz/grant-husovy-nadace/prihlaska/  a obsahuje:  
1.    Podrobné zdůvodnění a časový plán projektu  
2.    Rozpočet  
Žádost dále může obsahovat (v dalších souborech, nad uvedený rozsah):  
3.    Další přílohy podle uvážení řešitele  
Podrobné informace: http://www.vnjh.cz/grant-husovy-nadace/vyhlaseni/ . 

6c) Před on-line podáním je nutné odevzdat projekt ke schválení děkanovi prostřednictvím odd. vědy. 
Termín podání projektu na odd. vědy je 23. června 2014.  

6d) Tým prof. Potůčka se zapojil do celouniverzitního projektu, který se připravuje v rámci programu 
GAMA Technologické agentury ČR. 
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7) doc. MgA. F. Láb, Ph.D. – proděkan pro vnější vztahy  
7a) Informoval, že byl zhotoven dokument pro Českou televizi s názvem O vědě a vědcích. Video bude 

zveřejněno na Youtube kanálu. Termín vysílání v televizi bude upřesněn. DVD jsou k dispozici na 
oddělení PR. 

7b) Informoval, že podklady ke kauze A. Scheuera budou odevzdány v tomto týdnu Etické komisi RUK 
7c) Vzhledem k neklidné situaci na Ukrajině se FSV UK nezúčastní vzdělávacího veletrhu v Kyjevě.  
7d) Dne 28. 2. 2014 je termín pro zasílání nominací na Cenu Miloslava Petruska za Prezentaci – z IKSŽ 

byly zaslány dvě nominace. Kolegium děkana schválilo nominaci skupiny studentů za kampaň 
„Změna paradigmatu: Kouření v restauracích lidem vadí“.  

7e) Informoval o plánovaném ozelenění budovy Opletalova.  
7f) Pořádání studentského festivalu Pavlač bude projednáno s tajemníkem až  po stanovení termínu. 
7g) Na schůzce s prorektorem vnějších vztahů proběhla debata k plánovanému sjednocení vzhledu 

webových stránek fakult a univerzity. 
 
8) PhDr. JUDr. T. Karásek, Ph.D. – proděkan pro rozvoj 
7a) Informoval o plánovaných investicích do nemovitostí pro FSV UK – získání konferenčních prostor 

v budově řízení letového provozu a depozitáře v objektu Krystal, zastřešení dvora a rekonstrukce 
půdy v budově Hollar, rekonstrukce areálu v Jinonicích.  

7b) Vznesl dotaz, zda z prostředků na inovace kurzů lze hradit nákup elektronických knih do čteček, 
kolegium dotaz projednalo a rozhodlo, že budou hrazeny pouze knihy pořízené do knihovny, které 
budou k dispozici studentům i pedagogům.   

7c) Sdělil, že CIVT hledá nového správce sítě.   
7d) Informoval o ztrátě peněz v kanceláři International clubu, budou přijata opatření, aby se situace 

neopakovala.  
 
9) Ing. J. Kolek, MBA – tajemník  
9a) Opravy toalet v budově Hollar jsou dokončeny, do konce týdne bude na chodbách položeno 

linoleum a prahy.  
9b) Informoval, že od druhého týdne v březnu bude zastupovat pana Balíka.   
9c) Informoval, že pan Schumpeter z finanční účtárny ukončil pracovní poměr na FSV UK k 28. 2. 2014. 
 
10) PhDr. Ing. P. Soukup – proděkan pro studijní záležitosti  
10a) Sdělil, že zpracuje vyjádření k organizaci výuky cizích jazyků a k výuce tělesné výchovy a sportu 

na fakultách. 
10b) Na základě výzvy zaslané z RUK se stal členem komise pro informatiku.  
10c)    Zveřejnění hodnocení kurzů je v přípravné fázi. 
10d) Na zasedání AS FSV UK a VR FSV UK zašle podklady pro projednání reakreditace oboru Public 

and Social Policy.  
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11) PhDr. K. Králová, Ph.D. – proděkanka pro zahraniční styky  

11a) Informovala, že dne 10. 2. 2014 proběhl orientační den pro výměnné studenty pro letní 
semestr, poděkovala International clubu za spolupráci.  

11b) Proběhla výběrová řízení na meziuniverzitní a mezifakultní dohody. Od 5. 3. se budou konat 
výběrová řízení ERASMUS+. 

11c) Dne 3. 3. 2014 nastoupí na OZS koordinátorka cizojazyčných programů.  
11d) Od 1. 3. platí nový systém administrace cestovních příkazů, upravené v opatření děkana č.  

8/2014 Upřesnění pokynů k organizaci zahraničních pracovních cest – dodatek č. 8 k pokynu 

tajemnice č. 7/2007.  

11e) Sdělila, že dohody pro Erasmus se dají uzavřít pro všechny stupně vysokoškolského vzdělání. 
V Jinonicích proběhla schůzka s koordinátorkou Ing. D. Dryákovou na úrovni institutů, 
pořádané  SIMS.  

 
 
12) PhDr. N. Švarcová, Ph.D. – proděkanka pro doktorské studium a další formy vzdělávání 
12a) Informovala o lednové schůzce se zástupci CDS za celou fakultu.  
12b) Počet uchazečů U3V na letní semestr se dvojnásobně zvýšil. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zapsala: Novosadová Klára 
Vidi: Filip Láb 

 


