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Zápis z jednání kolegia děkana 

 

Dne 5. listopad 2012 

 

Přítomni: T. Karásek, J. Kolek, M. Kubát, J. Končelík, K. Králová, F. Láb, P. Soukup, N. Švarcová  

Omluveni:  
 

Sdělení děkana: 

 

1) Poděkoval proděkanu Kubátovi za zástup na zasedání VR UK. 

2) Sdělil, že na schůzce s kancléřem UK projednal návrh na pořízení insignií pro FSV UK. 

3) Připomněl, že dne 6. 11. 2012 se koná AS FSV UK.  

 

Informace proděkanů fakulty: 

 

 4) PhDr. N. Švarcová, Ph.D. – proděkanka pro doktorské studium a další formy vzdělávání 

4a) Informovala o čerpání stipendií a stipendijní dotace. 

4b) Pro studenty se speciálními potřebami bude zakoupena stolní kamerová lupa pro slabozraké a 

počítač, který má skener pro slabozraké a nevidomé, na webových stránkách bude vytvořena 

sekce s informacemi pro studenty se speciálními potřebami. 

 

5) PhDr. K. Králová, Ph.D. – proděkanka pro zahraniční styky  

5a) Poděkovala Kateřině Ptáčkové z ISS FSV UK za zprostředkování schůzky se zástupci Chiang 

Mai University (Thajsko). 

5b) Informovala o 1. kole výběrového řízení meziuniverzitní dohody do USA a do Izraele, 

v součinnosti s PR a OZS se bude konat schůzka garantů. 

5c) Poděkovala panu tajemníkovi za pomoc při řešení problému s cestovními příkazy - na intranetu 

OZS budou vyvěšeny pokyny a informace k zahraniční pracovní cestě.  

 

6) Ing. J. Kolek, MBA – tajemník 

6a) Ve středu 7. 11. 2012 se koná v Jinonicích rada knihovny, nákup knih ve slevách v rozpočtovém 

provizoriu je předmětem jednání, hledá se řešení.  

6b) Dne 4. 12. 2012 se bude konat školení řidičů v Jinonicích, školit bude pan Ing. Buček, školení je 

přístupné všem zaměstnancům FSV UK, kteří využívají vlastní vůz na služební cesty.   

6c) Předložil srovnání provozních nákladů fakulty za období od 1. 1. – 30. 9. 2011 a od 1. 1. – 30. 9. 

2012, ve zmíněném období za rok 2012 došlo ke snížení nákladů. 

6d) Ve dnech 5. a 6. 11. navštíví naši fakultu (studijní oddělení) dvě zaměstnankyně z FF UP 

Olomouc v rámci projektu Upgrade Networking.  

6e) Ve dnech 15. - 16. 11. 2012 se bude konat mezinárodní konference ESF projektu UPgrade 

v Olomouci. 
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7) PhDr. JUDr. T. Karásek, Ph.D. – proděkan pro zahraniční styky 

7a) Informoval kolegium o návrhu dovybavit místnosti v Jinonicích počítačovou technikou a 

dataprojektory, pan děkan požádal nejprve o zpracování zprávy s vyčíslením nákladů. Dále 

kolegium projednalo možnost pořízení venkovních laviček v Jinonicích. 

7b) Zřízení reprezentativní místnosti pro FSV UK v Jinonicích bude projednáno s řediteli institutů 

v Jinonicích. 

7c) Vznesl dotaz na čerpání prostředků na školení pro CIVT – na základě sdělení pana tajemníka 

mohou zaměstnanci FSV UK čerpat příspěvek na vzdělání ze sociálního fondu, pokud by se 

školení vztahovalo k jejich pracovní činnosti, může být předložen návrh do rozpočtu na vzdělání 

na příští rok. 

7d) Informoval, že technické připojení JSU  a systém konzultací je téměř připraveno ke spuštění.  

 

 

8) MgA. F. Láb, Ph.D. – proděkan pro vnější vztahy 

8a) Hyde Park se bude konat 5. 12. 2012 v budově Hollar v místnosti č. 215, začátek bude ve 16,00 

hod. 

8b) Dodatečné prostředky na propagaci cizojazyčných programů byly použity na předplacení 

reklamních sdělení na zahraničních studijních portálech. 

8c) FSV UK dostalo povolení od památkového úřadu k vyvěšení banneru, poděkoval panu 

tajemníkovi za komunikaci s památkovým úřadem. 

8d) Byla vydána Výroční zprávy o činnosti FSV UK za rok 2011. 

 

 

9) doc. PhDr. M. Kubát, Ph.D.– proděkan pro vědu a výzkum 

9a) Informoval, že průběžné zprávy o uskutečňování programů PRVOUK za rok 2012 musí být 

předloženy do 20. února 2013. 

9b) Na Cenu pro nejlepší absolventy UK  byla nominována za FSV UK absolventka magisterského 

studijního programu na IES Petra Valíčková. Fakulty navrhují jednu nominaci za magisterský a 

jednu za bakalářský studijní program. Návrhy na udělení ceny se sešly v magisterském SP tři 

(IES, IPS, IKSŽ), za bakalářský SP nebyla předložena žádná nominace. 

9c) Grantová agentura ČR zveřejnila výzvu k podávání nominací na členy do hodnotících panelů. 

Délka členství v panelu je zpravidla 2 roky. Informace o panelech, úplný text výzvy a formulář 

pro nominaci je na http://intranet.fsv.cuni.cz/FSVINT-1403.html. Termín elektronického zaslání 

na oddělení vědy je 10. prosince 2012. 

9d) Informoval o návrhu ediční komise financovat překlady odborných publikací do cizího jazyka, 

kolegium návrh projednalo, financování překladů bude předmětem dalších jednání.  

 

 

 

 

Zapsala: Klára Novosadová 

Vidi: Filip Láb 
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