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Zápis č. 3  
z jednání kolegia děkana ze dne 23. 1. 2017 

 
Přítomni: T. Gec,  Z. Kasáková, J. Končelík, F. Láb, P. Soukup  
Omluveni: D. Emler, T. Karásek, N. Švarcová 
Host: P. Bednařík 
 
Sdělení proděkanů:  
1) doc. MgA. Filip Láb, Ph.D. - proděkan pro vnější vztahy 
1a) Ve středu proběhla instalace fakultního reklamního banneru na budovu Hollar, bude viset do 

konce března 2017.  
1b) Vyhodnocení (testovací) prosincové PPC kampaně k propagaci cizojazyčných programů.  
1c) Podklady pro vypsání výběrového řízení na web byly odeslány na TenderPoint. 
1d) Žebříčky časopisu Týden - odeslány požadované údaje (zvlášť za FSV UK celkem a 

Ekonomii). 
1e) Rada pro mezinárodní vztahy připravuje novou výstavu v Hollaru; návrh uspořádat debatu 

na téma, které by se týkalo Jiřího Dienstbiera, jako novináře. Letos si RMV připomíná jeho 
nedožitých 80 let, v této souvislosti budou pořádány další akce.   

1f) Dne 25. a 26. 1. 2017 se konal vzdělávací veletrh Gaudeamus v Letňanech. 
1g) Marianna Zapotilová a Barbora Pelantová o víkendu 21. - 22. 1. 2017 prezentovaly FSV UK 

na dvou vzdělávacích veletrzích SI Roadshow v Petrohradu a v Moskvě. 
1h) Řešení spolupráce s novým "agentem" - firmou Big Choice (spolu s OZS). 
1i) Dokončení nastavení konceptu ENG webu s UX designérkou. 
1j) Byly představeny a prodiskutovány výtvarné návrhy na fakultní žezlo.  
1k) O zařazení do programu Medicaveru pro získání Bílé karta (benefit) bude na osobním 

oddělení k podpisu potvrzení o službách v Medicoveru.  
 

2) Mgr. Tomáš Gec – pověřený tajemník fakulty 
2a) Přijetí administrativní síly na řešení evropských projektů - kolegium souhlasí s využitím 

místnosti č. 203 pro tuto sílu.  
2b) Do místnosti č. 212 budou zakoupeny hodiny. 
2c) Informoval o přípravě aktualizovaného opatření děkana k cestovním příkazům, do příštího 

jednání kolegia děkana  připraví návrh zohledňující diskuzi.  
 

3)PhDr. Ing. Petr Soukup – proděkan pro studijní záležitosti a další formy vzdělávání 
3a) Do úterý budou odeslány podklady na AS FSV UK, v pondělí zastoupí děkana na jednání RKR 

proděkan Karásek, děkan pověřil vedením VR FSV UK doc. Kubáta.  
3b) Dnes bude odeslán dopis s připomínkami FSV UK k akreditačním standardům UK (zejména k 

požadavku na podíl docentů a profesorů na výuce povinných a povinně volitelných 
předmětů). 

3c) Jednání se společností Economia o spolupráci (studentské stáže, možnosti výzkumné 
spolupráce, podíl studentů na tvorbě obsahu). 

3d) Dne 7. 2. 2017 proběhne jednání s FF UK o úhradě výuky jazyků realizované FF UK pro 
studenty FSV UK. 

3e) Proběhlo jednání s Univerzitou ve Florencii o přípravě double degree sociologie (plán v roce 
2017 připravit žádost a ostatní dokumenty).  
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3f) Za proděkana pro rozvoj zprostředkoval následující informace:  
• Informoval o tom, že v pondělí 16.1. 2017 byla odevzdána úplná průběžná zpráva o 

plnění stanovených cílů institucionálního plánu za rok 2016. Zpráva se skládá ze dvou 
částí: část A obsahuje informaci o realizaci celofakultních aktivit směřujících k naplnění 
DZ UK, část B je zaměřena na projekty inovace kurzů). 

• Předložil ke schválení a zveřejnění finální verzi návrhu opatření ke vzniku a zániku 
uživatelských přístupů do informačních systémů (viz 
https://docs.google.com/a/fsv.cuni.cz/document/d/16BkTGBgkO4BSQyT2AbIgpkN2v
DCr6BlYpoZ8uYx7aDY/edit?usp=sharing). 

• Informoval o personální situaci na CIVT a v rámci přípravy projektů OP VVV. V CIVT 
končí ke konci ledna 2017 pan Blažek, po skončení HPP bude po přechodnou dobu 
spolupracovat na základě DPP, mezitím se hledá náhrada. V rámci přípravy na realizaci 
celofakultních projektů OP VVV probíhá výběrové řízení na pozici administrátora 
projektů a připravuje se výběrové řízení na odborného pracovníka pro stavební 
investice. 

• V pondělí 16. 1. 2017 se konala schůzka zástupců studijního oddělení, oddělení 
zahraničních styků a CIVT k problematice používání fakultních emailů výměnnými 
studenty. Ze závěrů schůzky vyplývá, že není ústrojné, aby fakulta požadovala od těchto 
studentů (systém aktivace trvá příliš dlouho), současně ale platí, že jim je tento email 
automaticky generován po získání příslušného příznaku v SIS, čímž dochází k tomu, že 
je daná adresa automaticky nabízena v rámci fakultního Gmailu. Fakultní správce SIS 
požádá firmu Erudio, která má vývoj systému na starosti, o úpravy SIS, které a) zajistí, 
že uživatelé systému z řad pedagogů jasně na všech úrovních SIS uvidí, kteří studenti 
email FSV nepoužívají, a b) povedou k možnosti automatizovaného zřizování fakultních 
emailů, které by celý proces výrazně zrychlilo. 

 
4) PhDr. Zuzana Kasáková, Ph.D. – proděkanka pro zahraniční styky 
4a) Informovala o výsledcích schůzky ke krizovému řízení na RUK, která proběhla 19. 1. 2017. 

Krizovým pracovníkem za FSV UK je Mgr. Bílovská. FSV UK zodpovídá za studenty 
mezifakultních dohod, pro studenty programu Erasmus a meziuniverzitních dohod 
zodpovídá RUK. Studenti před výjezdem se budou muset registrovat v systému MZV DROZD.  

4b) Zúčastnila se schůzky k letní škole Česko-čínského univerzitního centra “Charles University 
European Lab”, která proběhla 20. 1. 2017. Koordinátorem školy je Vojtěch Bahenský. 

4c) Zúčastnila se schůzky s koordinátory programu Erasmus, která proběhla 26. 1. 2017. 
4d) Dnes proběhlo výběrové řízení na mezifakultní a meziuniverzitní dohody.  
4e) Jednáno o zpoždění plateb v cizojazyčných programech a nastavení mechanismů, jak v 

takových případech postupovat. 
4f) Dnes budou zaslány podklady pro Dny UK v Británii na RUK za FSV UK. 
 
5) PhDr. Petr Bednařík, Ph.D.  
5a) Informoval, že do rozvrhu na letní semestr byly  doplněny kurzy U3V. 

 
 
Zapsala: Klára Novosadová 
Vidi: Filip Láb 

 


