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Zápis z jednání kolegia děkana č. 9  

ze dne 4. března 2016 
 
 
Přítomni: L. Doleželová, D. Emler, T. Karásek, Z. Kasáková, J. Končelík, N. Švarcová 
Omluveni: F. Láb, M. Kubát, P. Soukup 
 
Sdělení děkana:  
1)     V pondělí 7. 3. 2016 se koná rozšířené kolegium rektora UK, schůzka kolegia děkana bude zrušena. 
 
Informace proděkanů fakulty: 
2) PhDr. JUDr. Tomáš Karásek, Ph.D. – proděkan pro rozvoj 
2a) V souvislosti s projednáním řešení IT podpory pro CESES v Celetné na minulém jednání kolegia 

děkana bude domluven termín schůzky s vedoucím CIVT k projednání počtu úvazků a zajištění 
agendy zaměstnanci CIVT. 

2b) Informoval o nastalé situaci, kdy zaměstnanec děkanátu je zároveň student FSV UK a ukončil 
pracovní vztah k fakultě. Problém nastává se stávajícím e-mailem, nelze oddělit popř. vygenerovat 
pouze studentský e-mail, na kolegiu bylo domluveno, že je nutné nastavit termín, do kdy bude 
vyčleněna pracovní agenda v e-mailu, pracovní záležitosti budou následně převedeny nástupci na 
dané pracovní pozici. 

2c) Zadal CIVT zpracovat návrh zálohy IT podpory při výpadku elektřiny. Náklady se pohybují od 
jednotek do desítek miliónů korun, bude diskutováno na jednání AS FSV UK. 

2d) Webový správce Václav Kraus opravoval stránky letní školy IMS, kde vzniklo bezpečnostní riziko – 
dotaz na úhradu práce správce webu, proděkanka Kasáková sdělila, že částku uhradil IMS FSV UK. 
Na základě toho byl projednán systém přístupu správy webů, je nutné určit, které stránky budou 
pod správou fakulty a které budou mimo fakultní weby, proděkan Karásek navrhl mít dva webové 
správce a určit, který by spravoval fakultní stránky. Návrh bude upraven v dlouhodobém záměru. 

2e) Do databáze WhoIs je nutno urychleně doplnit data, která umožní propojení s fakultními 
databázemi (např. OBD Public) - i s ohledem na havarijní stav fakultního modulu Publikace. 
Jednorázově zajistí fakulta, následně bude připraveno opatření děkana, které nastaví povinnost 
nadále již udržovat data aktuální na úrovni sekretariátů institutů, resp. vedoucích dalších součástí 
fakulty, tj. tam, kde bude známa informace o případné změně aktuálního stavu.  

2f) Ve středu se konala schůzka ohledně knihovny v Jinonicích, kde byl projednán rozpočet na letošní 
rok, všichni zúčastnění se shodli na tom, že knihovna po odchodu FHS UK přejde do správy FSV UK. 

2g) V rámci projektu OP VVV je nutné domluvit s rektorem UK předpokládaný termín předání budovy v 
Jinonicích do správy FSV UK. 

2h) V rámci OP VVV je nutné získat projektové manažery pro „měkké“ projekty (podpora mobility, 
zahraničních profesorů a doktorského studia). Na přípravě projektu se budou podílet proděkanky 
Kasáková a Švarcová. Z RUK přišla informace, že UK bude financovat nejen fakultní součásti 
celouniverzitního projektu ve výzvě ESF, ale i související fakultní projekty ve výzvě ERDF z 
prostředků rektorátu, resp. prostřednictvím jím vysoutěžených firem na základě rámcové smlouvy. 
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2i) Avizoval kofinancování projektů OP VVV a problematiku udržitelnosti (na období udržitelnosti je 
nutné uspořit vlastní zdroje). 

2j) Včera byla architekty předána studie proveditelnosti na budovu v Jinonicích. 
 
3) Mgr. Lenka Doleželová – vedoucí ekonomického oddělení 
3a) Informovala o přípravě výroční zprávy na RUK. 
3b) Příští týden proběhne pohovor s projektovým manažerem, který se uchází o pozici finančního 

manažera evropských projektů.   
3c) Avizovala úpravu opatření děkana „Poskytování příspěvků zaměstnanců Fakulty sociálních věd 

(dále jen „FSV UK“) ze sociálního fondu“, důvodem je změna Opencard na Lítačku a roční kupon. 
 
4) PhDr. David Emler, Ph.D. – předseda Akademického senátu FSV UK 
4a) Hlavní diskuze k dlouhodobému záměru proběhne na příštím zasedání AS FSV UK. 
 
5) PhDr. Zuzana Kasáková, Ph.D. – proděkanka pro zahraniční styky 
5a) S ohledem na časté dotazy ohledně termínu podávání přihlášek do výběrového řízení na pracovní 

pozici vedoucího OZS informovala o stanovení tohoto termínu na 8. 3. 2016. Inzerát byl doplněn o 
tento termín koncem února. 

5b) Informovala o přípravě opatření děkana upravujícího krátkodobé pobyty studentů. 
5c) Od 1. 3. 2016 byly v rámci služeb Kolejí a menz UK přenastaveny (sjednoceny) platby za ubytování 

studentů a samoplátců. 
5d) Vnesla dotaz možnost zřídit přístupy ke studentským e-mailům pro studentské samosprávy, členové 

kolegia děkana doporučili používat jiné formy kontaktu jako je např. Facebook, Twitter atd. s tím, že 
fakulta dlouhodobě nepodporuje hromadné obesílání studentů prostřednictvím e-mailu. Bude dále 
projednáváno. 

 
6) PhDr. Natálie Švarcová, Ph.D. - proděkanka pro ekonomiku 
6a) Projednána příprava rozpočtu pro rok 2016. 
6b) Informovala o žádosti zaslané z Magistrátu hl. m. Prahy o umístění kamery na budovu Hollar, 

kolegium s návrhem souhlasí. 
 
 
 
 
Zapsala: Novosadová Klára 
Vidi: Jakub Končelík 
 
 
 
 
  


