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Zápis z jednání kolegia děkana 
 

Dne 6. ledna 2014 
 

Přítomni: T. Karásek, J. Kolek, M. Kubát, J. Končelík, K. Králová, F. Láb, P. Soukup, N. Švarcová  
Omluveni:  
 
Sdělení děkana: 
1) Sdělil, že se ve středu 15. 1. 2014 koná  od 14.30 hod. v Karolinu slavnostní udělení čestné vědecké 

hodnosti doktor honoris causa filozofických věd.  
2) Připomněl, že v úterý 7. 1. 2014 zasedá AS FSV UK. 
3) Vyhlášení celozávodní dovolené v prosinci 2014 (během vánočních svátků) bude upraveno 

v opatření děkana.  
 
Informace proděkanů fakulty: 
 
4) doc. PhDr. M. Kubát, Ph.D. – proděkan pro vědu a výzkum  
4a) Informoval, že dnes končí termín pro odevzdávání návrhů na Cenu Josefa Hlávky za vědeckou 

literaturu. 
 
5) PhDr. JUDr. T. Karásek, Ph.D. – proděkan pro zahraniční styky 
5a) Podklady pro výzvu 3. 4. v rámci operačního programu VaVpI budou dnes odevzdány na rektorát.  
5b) Informoval, že do konce ledna 2014 budou odevzdány závěrečné zprávy rozvojových projektů.  
 
6) Ing. J. Kolek, MBA – tajemník 
6a) Informoval o stavu havárie na toaletách a o plánovaných opravách toalet a chodeb.  
6b) Informoval o nabídce společnosti, která poskytuje služby pro zajištění cestování, služba bude 

nabídnuta zaměstnancům fakulty, nabídka je pro zaměstnance fakulty nezávazná, ale v případě 
zájmu ji lze využít i soukromě. 

6c) Kolegium projednalo žádost o úhradu ztráty při pořádání studentské akce Andělská party – 
kolegium děkana sdělilo, že peníze fakulta posílá na studentské aktivity studentům 
prostřednictvím AS FSV UK (proto je nutné výhradně žádat o studentské peníze AS FSV UK ), 
studentské akce musí být finančně soběstačné, případnou ztrátu hradí organizátoři akce.   

 
7) PhDr. Ing. P. Soukup – proděkan pro studijní záležitosti 
7a) Z rektorátu UK přišla žádost o vyjádření k novelizaci Řádu imatrikulací a promocí, pan děkan 

navrhl, aby ve vyjádření obsahovalo zavedení spouštění standardizované nahrávky s upozorněním 
na vypnutí telefonů, rozdáváním všem přítomným brožury s popisem obřadu promoce a uvedeno 
znění slibu.  Dále kolegium schválilo u cizojazyčných oborů obřad v anglickém jazyce a spojení 
promocí napříč fakultami.   

7b) Na AS FSV UK zaslal k projednání a případnému schválení žádost o úpravu  návrhu novelizace 
přílohy č. 6 Statutu UK – úprava částky poplatku za studium v cizím jazyce v doktorských 
studijních programech.   

7c) Dnes se bude konat na výběrové řízení na pozici koordinátora SIS a studijní referentky.  
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8) PhDr. K. Králová, Ph.D. – proděkanka pro zahraniční styky 

8a) V rámci revize uzavřených smluv Erasmus rozeslalo OZS na instituty fakulty seznamy s přehledem 
uzavřených smluv Erasmus. 

8b) FSV UK bude mít k dispozici vzor smlouvy o zprostředkování pro recruitery, smlouva byla 
upravena podle znění nového občanského zákoníku, informace bude rozeslána na instituty. 

8c) Informovala, že na pozici koordinátora v rámci cizojazyčných programů, přišlo do výběrového 
řízení přes 90 přihlášek, plánovaný nástup je 1. 2. 2014.  

 
 

 
 

 
 
 
Zapsala: Novosadová Klára 
Vidi: Filip Láb 
 

 


