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Zápis z jednání kolegia děkana     

Dne 13. února 2012 

 

Přítomni:  J. Kolek, J. Končelík, T. Karásek, M. Kubát, T. Nigrin, N. Švarcová  

Omluveni: F. Láb, P. Soukup  

 

Sdělení děkana: 

1) informoval o průběhu a konečném výsledku výběrovém řízení PTO 
2) informoval o zveřejnění článku v Hospodářských novinách - kauza Dr. Baxa  

 

Informace proděkanů fakulty: 

3) doc. PhDr. Michal Kubát ., Ph.D.  – proděkan pro vědu a výzkum  

3a) kolegium schválilo nominaci na Cenu rektora UK za nejlepší vědeckou publikaci – 
zdůvodnění návrhu – viz příloha č. 1 

3b) informoval, že dne 11. 3. 2012 byl ukončen sběr publikační činnosti za rok 2011 
3c) seznámil kolegium s výsledky rozdělení bodového hodnocení výzkumných organizací za 

období 2006 – 2010 – viz příloha č. 1 

4) PhDr. Tomáš Nigrin,  Ph.D. – proděkan pro rozvoj 

4a) informoval o zveřejnění článku v časopisu Sociál ohledně akvizic knihovny – proděkan Láb 
a Nigrin budou reagovat na článek písemným vysvětlením 

5) Ing. Jindřich Kolek - tajemník 

5a) uzávěrka hotová, podklady pro výroční zprávu se připravují 
5b) seznámil kolegium s výsledkem hospodaření fakulty – výsledky rozešle e-mailem ředitelům 

i tajemníkům institutů, děkan poděkoval paní Bludské, ing. Hollmanové, tajemníkovi a 
ředitelům za vyrovnané hospodaření 

5c) zúčastnil se elektronické aukce na RUK k výběru dodavatele elektrické energie, bude 
probíhat i výběrové řízení na dodavatele plynu – dojde tak k úsporám za odběr služeb 

5d) po revizi skladu nalezeny telefony, k dispozici přenosné telefony fungující jen v budově 
Hollar 

5e) informoval o rekonstrukci místnosti pro PR 
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5f) přednesl návrh otevřít budovu Hollar pro zaměstnance 1x za měsíc v sobotu 

 

6) JUDr. PhDr. Tomáš Karásek, Ph.D. – proděkan pro zahraniční styky 

6a) požádal o přenosný telefon pro p. Martina na OZS 
6b) informace k ERASMU k výběrovým řízení, rozdělení počtů vysílaných a studentů, úpravy 

nutné, aby byly vedeny podrobnější statistiky přijíždějících a odjíždějících studentů – 
stanovit studijní průměry na základě výpisu ze systému SIS – zvýhodnění dobře studujících 
studentů 

 

7) PhDr. Natálie Švarcová, Ph.D. - proděkanka pro doktorské studium a další formy vzdělávání 

7a) informovala, že  CERGE se řeší přístup do STUDENTA a o administraci matriky na 
CERGE. 

 

 

Zapsala: Klára Novosadová 

Vidi: Filip Láb 

 


