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Zápis z jednání kolegia děkana 
 

Dne 19. května 2014 
 
Přítomni: F. Láb, J. Kolek, J. Končelík, K. Králová, M. Kubát, P. Soukup, N. Švarcová 
Omluveni: T. Karásek 
 
Sdělení děkana: 
1) Kolegium děkana projednalo výzvu AS UK - dílčí Změnu přílohy č. 2 Statutu UK, dílčí změnu 

Grantového řádu UK a dílčí Změny Řádu pro hodnocení výuky studenty UK, kolegium změny 
nerozporuje.  

2) Kolegium projednalo a schválilo žádost o poskytnutí tvůrčího volna doc. Plechanovové. 
3) Projednán návrh profesora Potůčka – začlenění CESES pod ISS FSV UK, dále bude projednáno 

s předsedou AS FSV UK, kolegium děkana s návrhem souhlasí.  
4) Na rozšířeném kolegiu rektora bylo zdůrazněno, aby fakulty aktivněji využívaly jmenování 

hostujících profesorů a emeritních profesorů UK, ve spolupráci s proděkankou Královou bude 
ředitelům institutů zaslán informační dopis k možnosti využít jmenování hostujících profesorů. 
Jmenování emeritních profesorů bude zastřešovat proděkan Kubát.  

5) Dne 22. 5. 2014 se konají doktorské promoce a 27. 5. promoce rigorózního řízení.   
6) Na základě žádosti IES FSV UK bylo projednáno ubytování u dlouhodobých výzkumných pobytů – 

pro vyúčtování cestovního příkazu musí mít žadatel doklad o ubytování, nelze proplatit ubytování 
v soukromém bytě. Doklad o ubytování může být dodán přes agenturu, která zajišťuje ubytování v 
bytech. Proděkanka Králová dojedná s panem Martinem zveřejnění podrobnější informace k 
cestovním příkazům u dlouhodobých pracovních cest v zahraničí (náležitosti na doklad 
k ubytování, informace k ubytování, a kontaktní osoby).  Vyúčtování zahraničních pracovních cest 
musí být podle platné legislativy. Dále informoval o podnětu prof. Jandy z IES FSV UK k možnosti 
ubytování se na pracovní cestě v soukromém bytě. Pan tajemník sdělil, že s panem Martinem již 
prof. Jandovi stanovisko zaslali (během zahraniční pracovní cesty se nelze ubytovat v soukromém 
bytě, ubytování musí být řádně doloženo daňovým dokladem ubytovacího zařízení).  

7) Na RUK bude zaslán návrh na přestěhování CESES do budovy ve Voršilské ulici.   
 
Informace proděkanů fakulty: 
 
8) doc. PhDr. M. Kubát, Ph.D. – proděkan pro vědu a výzkum  
8a) Soutěž monografií – byly vyhlášeny výsledky, rozeslán dopis autorům, informovali, bude napsán 

ředitelům dopis o rozdělení finančních prostředků soutěžícím a informoval o rozdělení bodů - 
odměňování za monografie.  

8b) Nominace výsledků do pilíře hodnocení kvality výsledků – do zítřka bude RUK zaslán návrh na 
nominace za rok 2009 – 2013. Do 20. 6. zaslat nominace vč. odůvodnění v angličtině zaslat na RUK 
– rozhodovat bude rada Prvouku.  
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8c) Informoval o zveřejnění inzerátu pro přijetí nového pracovníka na oddělení vědy (pro zajišťování 
mezinárodních evropských grantů), výběrové řízení proběhne ještě před začátkem letních 
prázdnin. Inzerát bude zveřejněn na jobs.cz, Facebooku.  

 
9) doc. MgA. F. Láb, Ph.D. – proděkan pro vnější vztahy  
9a) Informoval o průběhu schůzky k propagaci cizojazyčných programů.  
9b) Od prof. Rovné z RUK přišel dopis k celouniverzitní vizi působení Alumni Klubu UK, nabízí řešení, 

které by mělo být funkční, prof. Rovné bude zaslána odpověď.   
9c) Probíhá druhá vlna fotografování pro zaměstnance děkanátu FSV UK a institutů FSV UK.  
 
10) Ing. J. Kolek, MBA – tajemník  
10a) Na RUK proběhlo výběrové řízení na  zprostředkovatele pro realizaci veřejné zakázky na plyn a 

elektriku, vybrána byla firma Finservis. 
10b) Bylo vydáno opatření rektora č. 4/2014 „Zpracování osobních údajů studentů, uchazečů o 

studium a zaměstnanců Univerzity Karlovy“. Změnu osobních údajů hlásit paní Kendíkové.  
10c) Cvičný poplach proběhne v říjnu.   
 
11) PhDr. Ing. P. Soukup – proděkan pro studijní záležitosti 
11a) Informoval o vyjádření akreditační komise ke středoevropským studiím.  
 
12) PhDr. K. Králová, Ph.D. – proděkanka pro zahraniční styky  
12a) Pan Martin, vedoucí OZS na schůzce se zástupci  ÚJOP UK projedná možnost spolupráce při 

výuce češtiny pro cizince.  
12b) Rezervace místnosti H212 – požádala, aby instituty vyčlenily místnosti pro výuku češtiny pro 

zahraniční studenti, tajemníkům institutů v Jinonicích bude napsána žádost,  aby vyhradili jednu 
třetinu prostoru pro výuku. Důvodem jsou požadavky institutů a fakultní záměr vyhradit místnost 
č. 212 pro jednání se zahraničními hosty, konání konferencí a dalších mimořádných příležitostí. 
Dále děkan požádal o zpracování přehledu pořádání letních škol na FSV UK - uzávěrka je stanovena 
na podzim 2014.  

12c)  Informovala o schůzce k propagaci cizojazyčných programů, poděkovala Marianně Zapotilové 
z oddělení vnějších vztahů a Mgr. Tereze Novotné z OZS za připravení podkladových materiálů, do 
konce týdne budou zaslána kalkulace, výjezdy budou probíhat na podzim. PhDr. Fišerová navrhla 
vyhlášení soutěže s výhrou, pro získání kontaktů na uchazeče.   

12d) Informovala o stážích ERA. 
 
 
13) PhDr. N. Švarcová, Ph.D. – proděkanka pro doktorské studium a další formy vzdělávání 
13a) Projednáno působení externistů v rámci U3V.   
13a) Obdržela pozvánku na 1. zasedání Rady CŽV.  
 
Zapsala: Novosadová Klára 
Vidi: Filip Láb 


