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Zápis z jednání kolegia děkana č. 29 
ze dne 10. října 2016 

 
 
Přítomni: D. Emler, T. Gec, L. Doleželová, F. Láb, T. Karásek, Z. Kasáková, J. Končelík, M. Kubát, P. 
Soukup, N. Švarcová,  
Omluveni:  
 
Sdělení děkana: 
1) Po dobu své nepřítomnosti na fakultě bude zastoupen statutárním zástupcem proděkanem 

Soukupem. 
 
Informace proděkanů fakulty: 
2) doc. PhDr. Michal Kubát, Ph.D. – proděkan pro vědu a výzkum a pro doktorské studium 
2a) Informoval o své rezignaci z funkce proděkana ke dni 31. 10. 2016. 
2b) Informoval, že je nutné stanovit výši režie do Přihlášky programu Progres – kolegium 

děkana rozhodlo stanovit výši režie 19%. 
 
3) doc. MgA. Filip Láb, Ph.D. - proděkan pro vnější vztahy 
3a) PhDr. Sylvie Fišerová se zúčastnila veletrhu Gaudeamus v Nitře, tento týden se zúčastní 

veletrhu v Bratislavě. 
3b) Tento týden by měla proběhnout schůzka k novému webu, finalizuje se příprava zadávací 

dokumentace pro účely výběrového řízení. 
 
4) PhDr. JUDr. Tomáš Karásek, Ph.D. – proděkan pro rozvoj 
4a) Ředitelům institutů rozeslána informace o podaných projektech OP VVV ve všech výzvách – 

informoval o celkové částce podaných projektů, na jednání projektového týmu bylo jednáno 
o dalším procesu projektové přípravy a harmonogramu, od října 2016 se budou schůzky 
„projektového týmu“ konat pravidelně, je plánovaná informativní schůzka s řediteli institutů, 
resp. jejich zástupci, k rozpočtovým dopadům projektů a k nastavení standardů pro využití 
prostor a vybavení v jinonickém areálu. Dále jednáno k projektu na rekonstrukci Hollaru. 

4b) Na schůzce se zástupci Správy budov a zařízení UK a projektového manažera pana Vejvody 
bylo projednán návrh, aby správa budov a zařízení podala ministerstvu životního prostředí 
projekt na opravu vnějšího pláště a případně výměnu oken a dalších prvků budovy v 
Jinonicích, bude předmětem dalšího jednání.  

4c) Informoval o přípravě dvou opatření děkana - první řeší vznik a zánik přístupů do 
informačních systémů fakulty, druhé upraví standardy správy fakultou provozovaných 
webů. 

4d) Google Sites - nelze oddělit skupiny uživatelů, z důvodu zachování kontroly nad webovými 
stránkami fakulty proto nelze povolit zřizování osobních stránek touto cestou. Možnost 
zakládat osobní weby bude ale součástí nového webu fakulty. 

 
5) Mgr. Lenka Doleželová Exelová - tajemnice fakulty 
5a) Pracovní skupina děkanátu ve složení tajemnice, Mgr. Gec, vedoucí ekonomického oddělení, 

Martina Tóthová, vedoucí CIVT a vedoucí PTO, Petr Balík připraví opatření děkana k 
veřejným zakázkám. 
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6) PhDr. Ing. Petr Soukup – proděkan pro studijní záležitosti a další formy vzdělávání 
6a) Informoval o převodech za výuku v cizojazyčných programech za uplynulý letní semestr. 
6b) Informoval ke konání U3V – nabídka a zájem o U3V vzrostl, některé kurzy nelze otevřít z 

důvodu kapacity budovy Hollar, kolegium jednalo o variantách jak nabídku rozšířit, 
kolegium děkana souhlasí, aby byly vytipovány předměty řádného studia, které by 
navštěvovali účastníci U3V a výuka byla případně rozšířena i do Jinonic. 

 
7) PhDr. Zuzana Kasáková, Ph.D. – proděkanka pro zahraniční styky 
7a) Informovala o schůzce k nastavení a zefektivnění účelových stipendií se studijním oddělením 

a proděkanem Soukupem.  
7b) Na setkání s rektorem UK v rámci česko-čínského centra byla diskutována možnost otevření 

letní školy pro čínské studenty.  Připravuje se také spuštění webové stránky Česko-čínského 
univerzitního centra, která bude vytvořena na rektorátních stránkách. 

7c) Účastnila setkání se zástupci britských univerzit, které proběhlo 29. září 2016 na rektorátní 
úrovni. Přítomni byli rektoři a prorektoři českých univerzit a vysokých škol. Britská strana 
má zájem s UK i FSV spolupracovat. 

7d) V příštím roce proběhnou “Dny Univerzity Karlovy" ve Velké Británii.  
7e) Proběhlo výběrové řízení do Fondu mobility. 
7f) Informovala o zpoždění vydávání  ID kartiček na RUK studentům programu Erasmus 

(kartičky nebyly vydány všem studentům), na RUK bude zaslána oficiální stížnost. 
7g) Za účelem nastavení lepší součinnosti mezi OZS a instituty naplánovány dvě schůzky se 

zástupci institutů. Jedna se uskuteční k programu Erasmus s koordinátory tohoto programu, 
druhá k cizojazyčným programům s garanty a koordinátory, na které budou přítomni i 
zástupci PR oddělení fakulty. Schůzka k cizojazyčným programům proběhne 3. 11. 2016 v 
10.00 hodin. 

 
8) PhDr. Natálie Švarcová, Ph.D. – proděkanka pro ekonomiku 

8a) Pro kontrolu rozpočtu připravila finální podobu tabulek, je plánována kontrola za měsíc 
srpen 2016, na schůzku ke kontrole období leden – září 2016 budou přizváni zástupci AS 
FSV UK. 

8b) Schůzky k OP VVV se budou konat každý týden, na středu je plánováno jednání ke 
kofinancování. 

 
 
Zapsala: Klára Novosadová 
Vidi: Filip Láb 
 
 


