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Zápis z jednání kolegia děkana č. 31 
ze dne 24. října 2016 

 
Přítomni: D. Emler, T. Gec, F. Láb, T. Karásek, Z. Kasáková, P. Soukup, N. Švarcová,  
Omluveni: L. Doleželová, J. Končelík, M. Kubát, 
 
1) Petr Soukup 
1a) Informoval o průběhu jednání rozšířeného kolegia rektora: 

• ve dnech 17. 11. a 15. 12. 2016 se budou konat slavnostní koncerty v aule Karolina, dále 
informoval, že se 28. 2. 2017 bude konat OPV pro Prahu – Mgr. Gec  sdělil, že informace 
o této akci z RUK by měla být automaticky zasílána i proděkanu Karáskovi. 

• Zpráva o přijímacím řízení - na lékařských fakultách rostou počty uchazečů, největší 
poklesy na UK mají MFF UK a ETF UK, pokles FSV UK je pozvolný cca jako na FHS UK. 
Dne 2. 2. 2017 proběhne Veletrh VŠ v Karolinu (jako bylo loni na VŠE). 

• T. Nigrin nabídl pomoc s přípravou úprav vnitřních předpisů, za UK by se podílela na 
přípravě Tereza Svobodová či senát UK. 

• V lednu 2017 bude UK orgánem veřejné moci, z čeho vyplývá nová povinnost rozesílání 
korespondence do datové schránky (bude se dbát na posílání datových zpráv těm, kdo 
mají datovou schránku, včetně studentů), navrhl provést zkoušky, jak reálně provádět. 

• Z RUK zaslána výzva k návrhům nových a novelizovaných vnitřních předpisů UK, které 
bude v listopadu 2016 projednávat AS UK, do 11. 11. 2016 budou zaslány případné 
připomínky. 

• Termín pro připomínky 4 předpisům pro akreditace a hodnocení kvality (zatím 
neformální připomínky) byl stanoven na 31. 10. 2016, dne 7. 11. 2016 projedná 
pracovní skupina, ještě budou standardy pro studijní programy. 

• Projednán návrh zveřejňování habilitačních prací v repositáři (10 ze 17 děkanů bylo pro 
zavedení). 

• Na základě podnětu FSV UK k opatření ke zveřejňování prací slíbeno, že práce budou 
zveřejněny před obhajobou, abychom dostáli zákonné povinnosti a nebylo třeba mít 
tištěné práce. 

• Na základě podnětu FSV UK dodány tabulky, které ukazují finanční dopad změn v 
principech financování UK mezi roky 2016 a 2017 (podkladem jsou data pro rozpočet 
roku 2016). 

1b) Poděkování všem zúčastněným za hladký průběh Bc. promoce, speciální poděkování T. 
Karáskovi za zástup. 

1c) Ve středu 26. 10. 2016 se budou konat imatrikulace, děkana zastoupí proděkan Soukup, role 
proděkana se ujme proděkan Láb. 

1d) Termín pro doplnění a úpravy údajů o počtech studentů a vyjíždějících či přijíždějících 
studentech (zajistí SO a OZS) je pondělí 31. 10. 2016. 

 
2) doc. MgA. Filip Láb, Ph.D. - proděkan pro vnější vztahy 
2a) Marianna Zapotilová a Tereza Novotná se zúčastnily veletrhu v Kyjevě k propagaci  
2b) Ve čtvrtek byla FSV UK zastoupena na Juniorské univerzitě, kde přednášela PhDr. Alice 

Němcová Tejkalová, Ph.D. 
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2c) Proběhla aktualizace letáků, newsletter vychází na novém serveru, přibližuje se 
univerzitnímu JVS. 

2d) FSV UK se připojila k protestu vysokých škol a ve středu symbolicky před polednem, „za pět 
minut dvanáct“ vyvěsila tibetskou vlajku. 

2e) Proběhne schůzka k přípravě zadávací dokumentace pro realizaci nového webu pro účely 
vypsání výběrového řízení na realizátora nového fakultního webu. Rozpočtované prostředky 
určené na realizaci nového webu, které nebudou vyčerpány, zažádá oddělení PR v příštím 
roce při přípravě rozpočtu. 

 
3) PhDr. David Emler, Ph.D. – předseda Akademického senátu FSV UK 
3a) Požádal o zaslání podkladů pro jednání AS FSV UK. 
3b) Zúčastnil se jednání Akademického senátu UK. 
 
4) Mgr. Tomáš Gec - vedoucí střediska vědeckých informací 
4a) Zúčastnil se porady tajemníků fakult UK – Univerzita Karlova kupuje antiplagiátorský 

software pro celou UK, platforma SharePoint bude rozšířena ze studijního odboru i na jiné 
odbory na RUK, dále informoval o účinnosti zákona (konec přechodného období k prosinci 
2016)  s plným rozsahem k 1.1.2017 o minimální mzdě ve Francii, Německu a Norsku.   

 
5) PhDr. Zuzana Kasáková, Ph.D. – proděkanka pro zahraniční styky 
5a) Minulý čtvrtek se konala schůzka koordinátorů programů Erasmus, byla domluvena pravidla 

vzájemné spolupráce mezi OZS a instituty. 
5b) Komunikovala s PhDr. Alicí N. Tejkalovou, Ph.D. ohledně vydávání ID kartiček studentům 

programu Erasmus. 
5c) Dne 8. 11. 2016 se za FSV UK zúčastní setkání na RUK s koordinátorkou zahraničních styků 

univerzity v Leicesteru Mgr. Nina Bílovská. 
5d) Probíhá příprava Dnů UK ve Španělsku. 
5e) Informovala o problému s přidělováním fakultních emailových adres zahraničním studentů., 

nastavení bude ověřeno na CIVT. 
 
6) PhDr. Natálie Švarcová, Ph.D. – proděkan 
6a) Projednáno zaměstnávání tureckých akademiků na FSV UK – proděkanka Kasáková poptá na 

RUK možnost využít „startovacích bytů“, příspěvek na relokaci z úrovně fakulty se 
poskytovat nebude.   

6b) Ve čtvrtek 20. 10. 2016 proběhla na FSV UK schůzka se zástupci firmy Ders k zavedení 
elektronického oběhu dokumentů, jelikož z kapacitních důvodů nebude realizováno ÚVT – 
primárně jednáno o elektronickém oběhu faktur (na základě nového opatření k oběhu 
dokumentů). 

6c) Informovala, že s panem Ježkem připomínkovali návrh opatření děkana upravující standardy 
správy fakultou provozovaných webů.   

 
Zapsala: Klára Novosadová 
Vidi: Filip Láb 
 


