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Zápis z jednání kolegia děkana 
 

Dne 8. června 2015 
 
Přítomni: Z. Kasáková, J. Končelík, F. Láb, P. Soukup, N. Švarcová, J. Ulrich 
Omluveni: M. Kubát, T. Karásek 
 
Sdělení děkana:  
1) Přivítal PhDr. Alici Němcovou Tejkalovou, Ph.D. a předal jí slovo: 

• informovala o své práci za uplynulé období na RUK.  

• Podařilo se začlenit UK do Asociace poskytovatelů služeb studentům se specifickými potřebami. 
Požádala o zajištění parkovacích míst v Divadelní ulici a v Opletalově pro handicapované 
studenty a uchazeče, označené pro Fakultu sociálních věd, poděkovala vrátným za pomoc, 
zejména v Opletalově ulici. Laboratoř pro zrakově postižené byla přestěhována do centra Prahy – 
snaha centralizovat vše do Karolina.  

• Fungování klubu Alumni ve spolupráci s prorektorkou Rovnou, snaha propojit spolupráci 
s fakultními Alumni,  

• Dále informovala o nastartování sociálního programu -  vzdělávání THP pracovníků (15 míst).  

• UK se stala součástí Asociace pracovníků univerzitní administrativy (APUA), zaměřené na 
vzdělávání administrativních pracovníků vysokých škol a setkávání profesních skupin (právní 
poradenství, účetnictví, atd.).  

• Došlo ke zlepšení podmínek pro získání startovacích bytů a zavedení školkovného. 

• Dále UK získala slevu pro zaměstnance UK u cestovní kanceláře ČEDOK.  

• Zahraniční stránky UK Study in Prague – kvalitně zpracované webové stránky.  

• Koleje a menzy – došlo k zásadním změnám, pracuje se na zlepšení prostředí, spolupráce s OZS, 
byl přijat nový vedoucí ve stravovacím a ubytovacím úseku, dochází ke školení kuchařů, kvalita 
jídla se zvýšila, otevírá se univerzitní kavárna „U Rotleva“ v Kamzíkově ulici.  

2) Děkan poděkoval Dr. Tejkalové a sdělil, že tajemník vyjedná řešení parkovacího místa v Opletalově 
ulici před hlavním vchodem a v Divadelní ulici dvě místa na konci parkovací zóny.  Dále informoval o 
snaze zpomalení provozu na Smetanově nábřeží (instalace retardérů, obnovení přechodu pro 
chodce před budovou Hollar).   

 
Informace proděkanů fakulty: 
3) doc. MgA. F. Láb, Ph.D. – proděkan pro vnější vztahy  
3a) Fakulta získala rektorátní záštitu na pořádání druhého ročníku celouniverzitní konference 

TedxCharlesUniversity.  
3b) Probíhají finální úpravy výroční zprávy na základě podnětů AS FSV UK.  
3c) Fakultní skútry -  informoval o možnosti zavedení rezervačního systému na stránkách 

www.foodle.cz, která umožňuje identifikaci přes CAS, doba zapůjčení skútru  bude prodloužena.   
3d) Schůzka s OZS a oddělením PR k plánování vzdělávacích zahraničních veletrhů, budeme navazovat 

na loňské úspěšné propagace. Apeluje na udržení nástroje propagovat fakultu na veletrzích.  
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3e) Probíhá další komunikace s panem Maršálkem ohledně smlouvy s firmou Netmail, podmínky 

zavedení byly přeloženy do Aj. 
3f) V návaznosti na jednání pléna ISS FSV UK byl řediteli institutu zaslán e-mail s informací k číselné 

podobě studentských identit a možnosti zavedení jmenné domény.  
 
4) Mgr. J. Ulrich, MBA - tajemník 
4a) Dne 13. 6. nastoupí nová vedoucí osobního oddělení, bude vyklizena proděkanská místnost pro 

zřízení kanceláře pro vedoucí osobního oddělení.  
4b) Jednání s tajemníkem Mat-Fyz k procesování elektronické verze tuzemských i zahraničních 

cestovních příkazů, Ing. Seidenglanzová zjistí, zda je aplikace pro FSV UK přijatelná. Proděkanka 
Kasáková vznesla dotaz, zda je nutné, aby zahraniční cestovní příkaz podepisoval i vedoucí OZS. 
Návrh, aby děkan podepisoval cestovní příkazy ředitelů a cestovní příkazy s požadavkem 
na dopravu osobním automobilem, o ostatním bude rozhodovat vysílající tj. ředitel, vedoucí OZS 
podepisuje správnost zpracování za OZS. 

4c) Jednal s architektem a stavebním inženýrem k zastínění atria v budově Hollar – projekt je téměř 
připraven, čeká se na dodání finálních podkladů.  

4d) Na schůzce se studenty z „Oživme Hollar“ jednali k dalšímu provozu studentského klubu.  
4e) Na RUK probíhá výběrové řízení na mobilního operátora.   
 
5) PhDr. Ing. P. Soukup – proděkan pro studijní záležitosti a další formy vzdělávání  
5a) Dnes by mělo dojít ke spuštění elektronické hodnocení kurzů.  
5b) Rektorovi UK bude zaslána informace o provedení doplňovacího řízení pro bakalářský obor 

Sociologie a sociální politika.  
5c) Informoval o průběhu přijímacích zkoušek na FSV UK, které se konaly v budově Právnické fakulty 

UK.  Pro velký počet uchazečů byla FSV UK dodatečně přidělena náhradní místnost, o této změně byl 
rozeslán informační email na instituty FSV UK. Dále pochválil přípravu IPS FSV UK, za stejných 
podmínek zvládli výborně organizaci přijímacího řízení a studijnímu oddělení poděkoval za 
přípravu přijímacího řízení. 

 
6) PhDr. Z. Kasáková, Ph.D. – proděkanka pro zahraniční styky 
a) Děkan sdělil, že na fóru v Manchesteru bude FSV UK zastupovat proděkanka Kasáková.  
b) Na schůzce s prorektorem pro zahraniční vztahy a s dalšími proděkany pro zahraniční styky byly 

projednány následující body: revize meziuniverzitních dohod, spuštění aplikace pro přihlášení 
uchazečů na meziuniverzitní dohody ze SIS, znovuzapojení do dalších meziuniverzitních dohod na 
základě projednání s řediteli institutu FSV UK, dále projednána stipendia Václava Havla – na FSV UK 
se hlásilo 5 studentů, kteří se zúčastnili přijímacích zkoušek, náklady za stipendia bude UK 
refundovat fakultám na konci roku.  

c) Z RUK zaslána nabídka možnosti získání kvalitních zahraničních výzkumníků, absolventů Ph.D. 
studia, na pozice akademických pracovníků na fakultě  s možností nástupu od 1. 6. 2016.  Na 
financování pobytu by se podílela UK z „Fondu pro post-doc zahraniční pracovníky“ spolu s fakultou, 
dopis byl zasláno ředitelům institutům FSV UK.  

d) Informovala o průběhu schůzky k fungování a čerpání středisek OZS (budou probíhat další jednání) 
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a schůzce k webovým stránkám OZS.  
e) Děkan požádal proděkanku Kasákovou o zmapování mobility při výjezdech studentů (způsob, 

přístupy na jednotlivých institutech FSV UK) pro nastavení spravedlivého klíče rozdělovaných 
prostředků. 

 
 
7) PhDr. N. Švarcová, Ph.D. – proděkanka pro ekonomiku 
7a) Na schůzce s vedoucí EO a tajemníkem fakulty pojednali mechanismu kontroly účetních středisek a 

stanovení odpovědných osob za administraci jednotlivých středisek na úrovni děkanátu. 
Proděkanům by měl být nastaven přístup k nahlížení do středisek.  

7b) Všechny odměny navrhované vedoucími oddělení parafuje příslušný proděkan, poté tajemník a 
děkan. 

7c) Na schůzce IPS FSV UK projednáno financování IEPS a čerpání fondu v předchozím roce.  
 
 
Zapsala: Novosadová Klára 
Vidi: Filip Láb 


