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Zápis z jednání kolegia děkana 
 

Dne 27. ledna 2014 
 

Přítomni: T. Karásek, J. Kolek, M. Kubát, J. Končelík, P. Soukup, N. Švarcová  
Omluveni: K. Králová, F. Láb 
 
Sdělení děkana: 
1) Informoval o průběhu a postupu UK v mediální kauze Andrease Scheuera obviněného 

z plagiátorství. Za spolupráci při řešení této kauzy poděkoval řediteli institutu dr. Jüptnerovi, 
proděkanu Soukupovi, proděkanu Lábovi, vedoucí jinonické knihovny Mgr. Aleně Matuszkové, 
vedoucí knihovny v Hollaru Mgr. Soškové za zajištění práce, a celé SVI za spolupráci, studentu 
Čejkovi za digitalizaci práce.  Výsledek ze systému URKUND a odborné stanovisko ředitele Jüptnera 
bude zasláno k posouzení etické komisi na RUK. Dále kolegium děkana navrhlo, aby na jednání 
disciplinární komise byli pozváni navrhovatelé podnětu, o návrhu bude informován předseda 
disciplinární komise a bude požádán o vypracování interního materiálu k posuzování podaných 
podnětů.   

2) Sdělil, že byl na jednání rozšířeného kolegia rektora jmenován do druhého děkanského funkčního 
období, dále informoval o dalším průběhu jednání rozšířeného kolegia rektora. Na zasedání AS FSV 
UK představí kandidáty do proděkanských funkcí. 

3) Poděkoval proděkanu Karáskovi za zástup v době dovolené od 17. 2. – 21. 2. 2014 a sdělil, že  
v pondělí 17. 2. bude zrušena schůzka kolegia děkana. V pátek 31. 1. 2014 bude zastupováním 
děkana pověřen proděkan Kubát. 

4) Informoval o výsledku jednání ohledně vyúčtování zahraničních cest, kde byla stanovena lhůta, 14 
dnů, pro vyúčtování cestovních příkazů a následné proplacení po dodání kompletních podkladů.  
 
 
Informace proděkanů fakulty: 

 
5) doc. PhDr. M. Kubát, Ph.D. – proděkan pro vědu a výzkum  
5a) Vyhlášena Cena Miloslava Petruska za prezentaci – univerzitní cena udělovaná za pozitivní počin, 

který má významný dopad na vytváření obrazu vnímání Univerzity Karlovy v Praze v široké 
veřejnosti, termín odevzdání na oddělení vědy je 19. 2. 2014.  

5b) Vyhlášena výzva programu Horizont 2020 na podporu začínajících výzkumníků. Informace 
rozeslána na instituty, termín 17. 3. 2014.  

5c) Vyhlášena Cena Bedřicha Hrozného za tvůrčí počin, cena je určena pracovníkům nebo pracovním 
týmům působících na univerzitě. Cena je udělována za významný a originální tvůrčí počin, např. 
odbornou časopiseckou nebo knižní publikaci, umělecké dílo, pořádání výstavy, patent apod. 
Termín pro odevzdání na oddělení vědy je do 7. 2. 2014, informace byla rozeslána na instituty.  

5d) Informoval o vzniklých komplikacích při uzavírání grantů pro GA ČR, došlo ke zpoždění vyúčtování 
grantových prostředků. Děkan upozornil na nutnost dodržování nastavených termínů uvedených 
v opatřeních děkana pro každý rok, zaměstnancům bude rozeslán informační e-mail. Tajemník 
osloví oddělení vědy a ekonomické oddělení a na základě jejich vyjádření dodá kolegiu děkana 
zprávu k nastalé situaci. Děkan a proděkan Kubát poděkovali Mgr. Horníčkové za zpracování 
závěrečných zpráv. 
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6) PhDr. JUDr. T. Karásek, Ph.D. – proděkan pro zahraniční styky 
6a) Na RUK budou dnes odevzdány opravené podklady pro Výzvu 3. 4. 
6b) V pátek 31. 1. 2014 je rektorátní termín pro odevzdání závěrečné zprávy k institucionálnímu 

rozvojovému plánu FSV UK za rok 2013.   
6c) Na FSV UK byly zaslány specifikace ke způsobu čerpání v projektu KREDO.   
 
 
7) Ing. J. Kolek, MBA – tajemník 
7a) Dne 5. 2. 2014 se bude konat Areálová rada v Jinonicích, kde bude projednáno konání 

studentského festivalu v Jinonicích. 
7b) Sdělil, že vedoucí děkanátu byli informováni, aby podklady pro výroční zprávu dodali do 28. 2. 

2014. 
7c) Předložil k projednání aktualizovaný návrh organizační struktury děkanátu. Ke změně došlo ve 

struktuře ekonomického oddělení vznikem osobního oddělení, a změnám na OZS a studijním 
oddělení – kolegium s návrhem souhlasí.  

 
 
8) PhDr. Ing. P. Soukup – proděkan pro studijní záležitosti 
8a) Předložil k projednání akreditační spisy - Veřejnou a sociální politiku (prezenční a kombinované 

studium), anglický téměř totožný obor Public and Social Policy, Mezinárodní vztahy a 
Marketingová komunikace a PR. Kolegium předložené návrhy projednalo a schválilo jejich předání  
AS FSV UK.  

8b) Informoval o přípravě úplného znění studijních a stipendijních pravidel. 
8c) Požádal členy kolegia děkana o zapojení se do zkušebního provozu systému konzultačních hodin,   

o dalších postupech bude informovat.  
 
 

9) PhDr. N. Švarcová, Ph.D. – proděkanka pro doktorské studium a další formy vzdělávání  
9a) Sdělila, že do aktualizace dlouhodobého záměru bude zapracováno nové znění rigorózního řádu.  
9b) V případě nízkého počtu zájemců o studium U3V, navrhla, aby každý přihlášení frekventant přivedl 

jednoho účastníka zdarma. Kolegium návrh schválilo pro letní semestr. 
 
 
 
Zapsala: Novosadová Klára 
Vidi: Filip Láb 

 


