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Zápis z jednání kolegia děkana 
 

Dne 3. března 2014 
 
Přítomni: F. Láb, T. Karásek, J. Kolek, J. Končelík, K. Králová, M. Kubát, P. Soukup, N. Švarcová  
Omluveni:  
 
Sdělení děkana: 

1) Z AS UK byl zaslán návrh dílčí změny Vnitřního mzdového předpisu UK ve věci pobírání více 
příplatků za vedení současně, kolegium změnu odsouhlasilo bez výhrad. 

2) 4. 3. 2014 se koná inaugurační shromáždění v Karolinu a poté zasedá AS FSV UK. 
3) Kolegium projednalo a odsouhlasilo návrh pro zavedení indispozičního volna pro THP.   
4) Rozpočtové požadavky zasílat do neděle 9. 3. panu tajemníkovi.  
5) Příští týden 10. 3. 2014 bude zrušeno kolegium děkana, důvodem je účast děkana na jednání 

rozšířeného kolegia rektora.  
 
Informace proděkanů fakulty: 
 
5) doc. PhDr. M. Kubát, Ph.D. – proděkan pro vědu a výzkum  
5a) International Visegrad Fund (IVF) vyhlašuje program Visegrad Strategic 

Conferences:http://visegradfund.org/grants/strategic-conferences/. Financuje se pořádání 
konferencí, které mají význam pro celý region Visegrádu. IVF financuje až 100% veškerých 
nákladů konference. V projektu není nutné mít spolupracující instituce či jednotlivce z ostatních 
států Visegrádu, ale doporučuje se to.  
Elektronické podání projektu:http://applications.visegradfund.org/login.aspx?t=131072. Termín 
odevzdání projektové žádosti na fakultní oddělení vědy (papírově, online prosím neodesílat před 
schválením děkanem): 10. duben 2014.  

5b) Vyhlášení Ceny IUS et SOCIETAS. Soutěž je určena všem studentům Bc./Mgr./PGS studijních 
programů schopným diskutovat o roli práva a justice ve společnosti. Cena se uděluje za esej 
odevzdanou v českém, slovenském či anglickém jazyce obsahující nejzajímavější podněty, pohledy 
a otázky o roli práva a justice ve společnosti. Rozsah vlastní práce je max. 30 stran. 
http://www.iusetsocietas.cz/. 

5c) Informoval o změnách v metodice v zadávací dokumentaci GA ČR. 
5d) Informoval, že podle nové metodiky RIV musí být všechny zahraniční publikace k dispozici v 

Národní knihovně (hodnotit se budou pouze publikace, které jsou k dispozici v Národní knihovně 
(NK)). I v případě kapitoly je nutné dodat do NK kompletní publikaci. Kolegium projednalo 
možnost, zda fakulta nechá povinnost dodat fyzický výtisk na autorech nebo zajistí nákup z 
fakultních prostředků - kolegium dospělo k názoru, že všechny publikace budou nakoupeny 
z fakultní úrovně.  Knihovně tím bude navýšen rozpočet na nákup publikací. Pan děkan požádal 
zjistit k jakému datu je nastaven termín pro vkládání do OBD. Fyzické výtisky knih musí být 



 

Univerzita Karlova v Praze, Fakulta sociálních v ěd / Smetanovo nábřeží 6, 110 01 Praha 1 www.fsv.cuni.cz  
dekan@fsv.cuni.cz, tel: 222 112 236 

odevzdány do NK nejpozději do konce dubna. 
 

 
 
6) doc. MgA. F. Láb, Ph.D. – proděkan pro vnější vztahy  
6a) Etické komisi RUK byla předány kompletní podklady a výsledky dosavadního šetření v kauze 

údajného plagiování v rigorozní práci Andrease Scheuera.  
 
7) PhDr. JUDr. T. Karásek, Ph.D. – proděkan pro rozvoj 
7a) Kolegium děkana se zavazuje umožnit International clubu působit v prostorách budovy Hollar. 

S International clubem bude uzavřena nájemní smlouva. Proděkanka Králová požádala, aby o 
finančních transakcích, týkajících se International clubu, byl informován vedoucího OZS. Děkan 
navrhl oslovit prorektora pro zahraniční záležitosti k projednání financování a působení 
International clubu.  

7b) Fakultní odbory žádají po uzamčení intranetu převedení stránek na extranet. Kolegium se žádostí 
souhlasí.   

7c) Informoval, že v Jinonicích vzniká sdružení „Oživme Jinonice“, jeho fungování bude projednáno na 
Areálové radě, vedení se vznikem sdružení souhlasí.  

7d) Představil podklady pro projekt Kredo a informoval o dalším konceptu zapojení. 
 
8) Ing. J. Kolek, MBA – tajemník  
8a) Od 1. 3. 2014 platí přísný zákaz kouření ve všech prostorách FSV UK. Rozumí se tím všechny 

budovy využívané fakultou včetně nádvoří v budově Hollar. Zákaz se řídí zákonem č. 305/2006 Sb., 
kterým se mění zákon č. 379/2005 Sb., o opatřeních k ochraně před škodami působenými 
tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami a o změně souvisejících zákonů, ve 
znění pozdějších předpisů.  

8b) Informoval o nákladech spojených s opravou toalet a chodeb v budově Hollar (škoda vzniklá 
prasklou hadičkou na toaletách ve 3. p.).  

8c) Na AS FSV UK zaslány podklady pro stanovení čerpání stipendijního a sociálního fondu. 
8d) Poděkoval paní Rendlové za zpracování manuálu pro zaměstnávání cizinců, manuál bude přeložen 

do AJ. Na jednání tajemníků FSV UK informovala o stanovení termínů a podrobnostech týkajících 
se mzdových záležitostí.  

 
9) PhDr. Ing. P. Soukup – proděkan pro studijní záležitosti  
9a) Informoval o průběhu pracovní schůzky informační komise a sdělil, že se zúčastní jednání 

pracovních skupin „spisová služba“, „analýzy informačních systému“, „weby“, „e-learning“.   
9b) Osloven firmou, která nabízí systém elektronických "nálepek", které se udělují zejména za 

neformální vzdělávání. FSV UK by mohla využít pro celoživotní vzdělávání.  
9c) Navrhl, aby fakulta přešla na šablonu univerzitních webových stránek (grafické zpracování). Za ISS 

FSV UK nabídl zkušební přechod na tyto stránky. Děkan navrhl vyčkat na konečnou zprávu z RUK, 
na základě informací z rozšířeného kolegia rektora, probíhají jednání k případnému sjednocení 
webových stránek za celou UK.  
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10) PhDr. K. Králová, Ph.D. – proděkanka pro zahraniční styky  
10a) Informovala o průběhu schůzky se zástupci studijní komise AS FV UK, kde byly projednány 

problémy v rámci cizojazyčných programů, týkajících se nostrifikací a stáží, bude předáno 
k dalšímu projednání na zasedání AS FSV UK.  

10b) Na pozici koordinátorky pro cizojazyčné programy na OZS k 3. 3. 2014 nastoupila Mgr. Tereza 
Novotná. 

 
11) PhDr. N. Švarcová, Ph.D. – proděkanka pro doktorské studium a další formy vzdělávání 
11a) Zástupcům CDS nabídla možnost pracovního výjezdního zasedání CDS k provázání lepší 

spolupráce napříč instituty, zástupci CDS navrhli prozatímní řešení konání schůzek podle 
tematického zaměření.    

 
 
 
 
 
 
Zapsala: Novosadová Klára 
Vidi: Filip Láb 

 


