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Zápis z jednání kolegia děkana 
 

Dne 13. října 2014 
 
Přítomni: T. Karásek, M. Kubát, J. Končelík, K. Králová, F. Láb, P. Soukup, N. Švarcová  
Omluveni: J. Kolek 
 
Sdělení děkana: 
1) Sdělil, že se v pondělí 20. 10. 2014 koná  od 11.00 hod. v Karolinu slavnostní udělení čestné 

vědecké hodnosti doktor honoris causa lékařských věd.  
2) Informoval, že se tento týden konají promoce absolventů bakalářského studia. 
 
Informace proděkanů fakulty: 
 
3) PhDr. N. Švarcová, Ph.D. – proděkanka pro doktorské studium a další formy vzdělávání 
3a) V sobotu 11. 10. 2014 se konal Den celoživotního vzdělávání na UK, za FSV UK se zúčastnila Bc. 

Hykešová.  
3b) Na dotaz ředitele Gregora k počtům uchazečů na vývoj poptávky při zachování kvality, bylo 

sděleno, že proděkan Soukup zjistí ve sciu.cz možnost získat analýzu, další možností je vytvoření 
rozpočtové položky pro jednodenní cesty do regionu pro propagaci FSV UK, které by organizovali 
CDS (organizaci zajistí proděkanka Švarcová a proděkan Láb).  

3c) Informovala o hodnocení kurzů na IES FSV UK. 
 
4) PhDr. K. Králová, Ph.D. – proděkanka pro zahraniční styky 
4a) Informovala o poznatcích získaných na veletrhu v Rumunsku a poděkovala Mgr. Novotné za účast 

na veletrhu v Rumunsku. Shrnutí poznatků bude zasláno kolegiu děkana e-mailem.  
4b) Poděkovala VR FSV UK za podporu a schválení hostujícího profesora na FSV UK. Děkan sdělil, že 

pro institut je hostující profesor administrativně nenáročný a apeluje na zvýšení hostujících 
profesorů na fakultě.  

4c) Informovala o návrhu, udělit zaměstnanci IMS FSV UK ocenění čestné vědecké hodnosti doktor 
honoris causa, návrh bude předmětem dalšího jednání po prostudování podmínek pro udělení 
ocenění.  

4d) Na základě uskutečnění prestižní letní školy na FSV UK Summer Seminar on Nationalism, Religion 
and Violence in Europe předala děkanovi dopis s náměty pro další realizace podobných akcí na FSV 
UK.  

4e) Dnes se koná fakultní kolo fondu mobility (meziuniverzitních a mezifakultních dohod). 
4f) Informovala o připomínkách OZS k používání a funkčnosti nového e-mailového řešení. Děkan 

sdělil, že přechod oddělení zpět na Thunderbird je na rozhodnutí vedoucího oddělení, ale IT 
podporu budou mít přednostně zajištěnou zaměstnanci používající Google Apps. 

4g) Požádala, aby byl manuál pro pedagogy zaktualizován a přeložen do AJ.  
 
5) PhDr. Ing. P. Soukup – proděkan pro studijní záležitosti 
5a) Informoval o nabídce neziskové organizace Veriod (platforma pro vydávání a sbírání digitálních 

certifikačních odznaků) -  získání elektronického certifikátu při ukončení vzdělání. Na schůzce se 
zástupci firmy a proděkanem Soukupem a Lábem budou projednány administrativní náklady, pro 
případné používání je nutné, aby byl certifikát i součástí mezinárodního standardu. 
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5b) Kolegium projednalo mechanismy posílit ocenění "prospěl s vyznamenáním" -  důvodem je, aby 
vyhlášení těchto absolventů na promocích nebylo zahlušeno ostatními pochvalami, a aby byl  
obnoven "červený diplom", tj. dávat diplom v červeném tubusu. Tím by byla zrušena praxe pochval 
děkana za výkon u SZZk a pochval za vynikající závěrečnou práci (obojí bylo vyhlašováno na 
promocích), děkan napíše prorektorce Králíčkové žádost ke stanovení pravidel.   

5c) Právnické fakulta UK potvrdila zapůjčení 3 místností na přijímací zkoušky FSV UK.  
 
 6) doc. PhDr. M. Kubát, Ph.D. – proděkan pro vědu a výzkum  
6a) Informoval o zaslané žádosti PhDr. Libora Stejskala z CESES UK - doplacení spoluúčasti na grantu. 
 
7) doc. MgA. F. Láb, Ph.D. – proděkan pro vnější vztahy  
7a) Dne 17. 10. 2014 bude odvysílán televizní program o FSV UK na ČT2 v 16.50 - pořad o Vědě a 

vědcích.  
7b) S děkanem se zúčastnili Schůzka se zástupci AIESEC. 
7c) Informoval kolegium o plánovaných akcích na FSV UK dne 17. 11. 2014 – kolegium s pořádáním 

akcí souhlasí.  
7d) Upozornil, aby v aktualitách na webových stránkách a newsletteru fakulty byly uvedeny pouze 

celofakultní záležitosti.  
 
 
8) PhDr. JUDr. T. Karásek, Ph.D. – proděkan pro zahraniční styky 
8a) Z MŠMT zaslán dopis s informací o omezení projektových prostředků, zatím nebylo upřesněno. 

Kvestorce UK byla zaslána žádost o poskytnutí univerzitní půjčku k financování projektu VaVpI, 
bude informovat AS FSV UK.  

8b) Kolegium projednalo zapojení fakulty do vyplňování hesel pro Wikipedii, proděkan Soukup 
připraví principy a manuál pro doplňování hesel ve Wikipedii pro pedagogy. 

8c) Projednán podnět pana Martina k používání Google Apps, děkan sdělil, že fakulta funguje v e-
mailovém řešení Google Apps (sdílení dokumentů) a odmítá poskytovat technickou podporu při 
používání jiného webového rozhraní (CIVT oddělení bude primárně řešit technickou podporu pro 
zaměstnance používající Google Apps). Proděkanka Králová navrhla, aby proběhlo další školení k  
používání gmailu zaměstnanců i CIVT, děkan návrh schválil.  Dále bylo projednáno utváření skupin.   

 
 
 
 
 
 
Zapsala: Novosadová Klára 
Vidi: Filip Láb 

 


