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Zápis z jednání kolegia děkana 

 

Dne 24. března 2014 

 

Přítomni: F. Láb, T. Karásek, J. Kolek, J. Končelík, M. Kubát, P. Soukup,  
Omluveni: K. Králová, N. Švarcová  

 
 
Sdělení děkana: 

1) Informoval o vývoji prodeje domu na Smetanově nábř., vyjádření k prodeji vedlejší budovy 
soukromému subjektu bylo zasláno ministru dopravy a řediteli státního podniku Řízení letového 
provozu České republiky (ŘLP), AS UK přijal usnesení s podporou získání budovy pro FAMU a FSV 

UK. 
2) Sdělil, že se ve čtvrtek 27. 3. 2014 se konají promoce. 
3) Po skončení jednání rozšířeného kolegia děkana se bude konat schůzka se zástupci odborů. 
4) Kolegium projednávalo nastavení podmínek pro komerční výzkum, nastavení podmínek bude 

předmětem dalšího jednání.  
5) Projednán program rozšířeného kolegia děkana.  
 

 

Informace proděkanů fakulty: 

 

6) doc. PhDr. M. Kubát, Ph.D. – proděkan pro vědu a výzkum  
6a) Bonusy za vědecké projekty dle opatření 31/2012 za rok 2013 - nárok na bonus má 33 projektů, 

celková částka na výplatu bonusů – 1 161 510 Kč. (Srovnání s rokem 2012 – 31 projektů, 927 280 

Kč). 
6b) ERASMUS+ KA2 projekty (projekty spolupráce vysokých škol a mobility – alespoň 3 instituce 

z různých států). Projekty spolupráce vysokoškolských institucí: 
http://www.naerasmusplus.cz/cz/projekty-spoluprace-vysokoskolske-vzdelavani/.Projekty 
spolupráce pro vzdělávání dospělých: http://www.naerasmusplus.cz/cz/projekty-spoluprace-
vzdelavani-dospelych/. Podrobnější informace pro přípravu projektu jsou v Aktualitách odd. vědy. 
Termín oddělení vědy: 22. dubna 2014. 

6c) Česko-rakouské projekty základního výzkumu na roky 2015-2016. MŠMT podporuje mobilitu a 
pobytové náklady na společný základní výzkum českých a rakouských vysokých škol: 
http://www.msmt.cz/vyzkum-a-vyvoj/vyzva-k-podavani-navrhu-spolecnych-cesko-rakouskych-5. 
Termín oddělení vědy: 26. květen 2014. 
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7) PhDr. JUDr. T. Karásek, Ph.D. – proděkan pro rozvoj 
7a) V pondělí 31. 3. 2014 od 10.30 hod. v místnosti č. 212 se bude konat prezentace e-mailového řešení 

se zástupci firmy Microsoft a Google.  
7b) Na základě sdělení Mgr. Soškové dojde k mírnému zvýšení plateb za používání elektronických 

zdrojů (databáze).  
7c) Za IPS FSV požádal, zda by mohli využívat místnost CIVT v Jinonicích (místnost, která sloužila pro 

výdej stravenek), děkan sdělil, aby proděkan Karásek projednal využití místnosti s proděkanem 
Kubátem a Soukupem.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zapsala: Novosadová Klára 
Vidi: Filip Láb 

 


