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Zápis z jednání kolegia děkana 
 

Dne 8. října 2012 
 

Přítomni:  T. Karásek, J. Kolek, M. Kubát, J. Končelík, K. Králová, F. Láb, P. Soukup, N. Švarcová  
Omluveni:  
 
Sdělení děkana: 
1) Navrhl myšlenku k oživení fakultních triček, požádal kolegium o návrhy, proděkan Láb 

oznámil, že se připravuje e-shop a připraví návrhy triček 
2) Požádal o zástup na slavnostním zasedání doktor honoris causa právních věd dne 17. 10. 2012 

od 14.00 hod. v Karolinu, pan proděkan Karásek nabídl zástup, dále pan děkan nabídl kolegiu 
pozvánky. 

 
 
Informace proděkanů fakulty: 
3)  PhDr. N. Švarcová, Ph.D. – proděkanka pro doktorské studium a další formy vzdělávání 
3a) Vznesla návrh na případné navýšení úvazku na studijním oddělení na agendu CŽV – kolegium 

diskutovalo o případném posílení úvazků na odděleních, výsledkem diskuze byl prozatímní 
návrh přerozdělení agendy CŽV na studijní oddělení. 

 
4) PhDr. K. Králová , Ph.D. – proděkanka pro zahraniční styky  
4a) Informovala, že OZS v součinnosti se studijním oddělení připravuje statistiky k vyjíždějícím 

studentům. 
4b) Informovala o sdělení z RUK, že se od letního semestru chystá ke spuštění on-line aplikace 

k podávání přihlášek a k vyplňování meziuniverzitních dohod. 
4c) Informovala o dobíhajícím termínu (16. 10. 2012) pro podávání přihlášek do fondu mobility. 
 
5) PhDr. Ing. P. Soukup – proděkan pro studijní záležitosti 
5a) Projednal s nevidomým uchazečem, které pomůcek pro studenty se speciálními potřebami by 

byly nejvhodnější na fakultu zakoupit, doporučeno bylo upravení webových stránek, vydání 
brožur. 

5b) Vznesl dotaz, zda fakulta bude pokračovat v používání protiplagiátorskému systému, kolegium 
jednoznačně vyslovilo souhlas. 

 
 
6) Ing. J. Kolek, MBA – tajemník 
6a) Informoval o zavedení elektronických výplatních pásek od února 2013 – výplatní pásky budou 

ve formátu pdf a s  informacemi o vyplacených odměnách podle středisek, upozornil, že všichni 
zaměstnanci FSV UK musí mít ke spuštění aplikace kartu zaměstnance (je to povinnost každého 
zaměstnance, která je definovaná v předpisech), zaměstnanci na DPP, kteří průkazy nevlastní, 
budou mít možnost nechat si v pokladně na vyžádání výplatní pásku vytisknout (k 
elektronickým výplatním páskám bude zpracován manuál). Informace k aktualizaci osobních 
údajů v programu WhoIS jsou uvedeny v příloze tohoto zápisu.   
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6b) Od ledna 2013 budou vydávány stravenky ve výši 80,- Kč a připravuje se vyplácení příspěvku 

na roční kupon MHD Praha ze sociálního fondu fakulty, měl by platit pro zaměstnance na plný 
úvazek, na dobu neurčitou od ledna 2013. 

 
7) PhDr. JUDr. T. Karásek, Ph.D. – proděkan pro zahraniční styky 
7a) Informoval, že  na RUK budou odevzdány tři centrální rozvojové projekty, institucionalizační 

plán za FSV UK bude odevzdán do 12. 10. 2012 a zpráva o internacionalizaci za roky 2005 – 
2010 za FSV UK byla již odevzdána.  

7b) Informoval, že při přípravě k spuštění JSU problém nastaly problémy s technickým řešení, ke 
spuštění by tedy mělo dojít na začátku listopadu 2012. 

 
8) doc. MgA. F. Láb, Ph.D. – proděkan pro vnější vztahy 
8a) Přednesl žádost studenta Jana Hněvkovského, který požádal o vyplacení odměny za 

reprezentování fakulty ve florbale na Českých akademických hrách studentovi – kolegium 
žádost projednalo a usneslo se, že odměna vyplacena nebude, fakulta nemá ve svých pravidlech 
systémově upraveno.  

8b) Informoval, že Mgr. Kobosilová po nemocenské přijde na konci října – domluvena propagace 
cizojazyčných programů 

8c) Dne 27. září se v Jinonicích uskutečnila první TEDxCharlesUniversity konference s podtitulem 
„Sociální vědy“, na konání konference jsou kladné ohlasy. 

8d) Představil nový propagační fakultní klip - zaměřený na české středoškolské studenty, primárně 
určený pro promítání před filmy v kinech. 

 
 
9) doc. PhDr. M. Kubát , Ph.D.– proděkan pro vědu a výzkum  
 
9a) Informoval o schůzce k PRVOUKu, kde se projednávala kriteria rozdělení finančních 

prostředků. Rada PRVOUKu se sejde k dalšímu projednání i příští týden. 
9b) Sdělil, že FSV UK s PF UK připravují konference na září 2013 s názvem „Právo a společnost“.  
 
 
 
 
 
Zapsala: Novosadová 
Vidi: Láb 

 


