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Zápis z jednání kolegia děkana 
 

Dne 15. prosince 2014 
 
Přítomni: J. Kolek, J. Končelík, K. Králová, T. Karásek, M. Kubát, F. Láb, N. Švarcová  
Omluveni: P. Soukup 
 
Sdělení děkana:  
1) S firmou Medicover probíhají jednání ke stanovení podmínek komplexních lékařských prohlídek 

jako benefit pro zaměstnance FSV UK. V rámci tohoto benefitu pro zaměstnance FSV UK by 
zdravotnické zařízení zajišťovalo preventivní prohlídky (plně by zajištovalo servis tj. objednávání 
zaměstnanců na prohlídky, zajištění výpisu zdravotní dokumentace u obvodního lékaře). 

2) Předložil členům kolegia k nahlédnutí návrhy dílčích změn Statutu UK – pravidla podpory zájmové 
činnosti studentů UK a poplatky spojené se studiem.  

3) Kolegium projednalo žádost o tvůrčí volno ředitele Trampoty, kolegium žádost odsouhlasilo. 

 
Informace proděkanů fakulty: 
4) PhDr. N. Švarcová, Ph.D. – proděkanka pro doktorské studium a další formy vzdělávání 
4a) Kolegium děkana rozeslala k připomínkování novelizaci Pravidel pro organizaci studia FSV UK 

v oblasti doktorského studia a rigorózního řádu, po schválení kolegiem děkana bude předloženo 
k projednání AS FSV UK.  

4b) Informovala o čerpání rozpočtu za U3V – nárůstem uchazečů a otevření kurzů došlo k přečerpání 
rozpočtu.  

4c) Kolegium děkana podporuje, aby zaměstnanci THP přednášeli na U3V.  
 
5) PhDr. K. Králová, Ph.D. – proděkanka pro zahraniční styky 
5a) Náhradní prostory za místnost č. 212 pro výuku češtiny pro cizince vyjedná děkan v rámci UK (v 

místnosti č. 212 nebude od zimního semestru již probíhat výuka, bude sloužit jako reprezentativní 
prostor pro jednání).  

5b) Informovala, že smlouvu o dílo má FSV UK k dispozici pouze v ČJ, bude zadán překlad do AJ. 
5c) Kolegium děkana odsouhlasilo, aby požadavky na právní služby pro FSV UK mohli od dnešního dne 

zadávat právní kanceláři i proděkani fakulty, pan tajemník bude informovat nasmlouvanou právní 
kancelář. Právní kancelář oslovuje fakulta zejména v případech, kdy je nutné vyřídit žádost v co 
nejkratším termínu, ostatní žádosti se podávají na právní odbor na RUK.  

5d) Na IMS FSV UK byla spuštěna pilotní verze „Personal Tutorial System“ od LS 2015 (student 
v cizojazyčném programu dostane svého tutora).  

5e) FSV UK uzavřelo memorandum s Knihovnou Václava Havla.  
5f) Fakulta vyjednává o podmínkách pro uzavření smlouvy o spolupráci se zástupci Israel Institute.  
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6) Ing. Jindřich Kolek, MBA – tajemník 
6a) Ve čtvrtek 11. 12. proběhla na FSV UK kontrola na BOZP, předpisy, docházku, výroční zprávy, 

kategorizaci prací, lékařské prohlídky. Děkan poděkoval za přípravu a zpracování podkladů pro 
kontrolu. 

 
7) PhDr. JUDr. T. Karásek, Ph.D. – proděkan pro rozvoj  
7a) MŠMT schválilo první platbu z evropského projektu VaVpI. Dále sdělil, že MŠMT zkrátilo vyplacení 

částky, která měla být z projektu fakultě vyplacena. Na MŠMT byly zaslány námitky proti 
rozhodnutí o zkrácení platby.   

 
8) doc. MgA. F. Láb, Ph.D. – proděkan pro vnější vztahy  
8a) FSV UK se účastní dalšího ročníku hodnocení v žebříčku vysokých škol v Hospodářských novinách. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zapsala: Novosadová Klára 
Vidi: Filip Láb 

 


