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Zápis z jednání kolegia děkana  
Dne 6. října 2014  

Přítomni: F. Láb, T. Karásek, J. Kolek, J. Končelík, K. Králová,M. Kubát, P. Soukup, N. 
Švarcová 

 
Sdělení děkana 
1) informoval o zrušení kolegia děkana dne 27. října 2014 
2) informoval o sestavování komisí pro výběrová řízení na místa ředitelů institutů a vedoucích 
KJP a CIVT; za AS bude přítomen jeden zástupce jako dozorující člen 

Informace proděkanů fakulty:  
3) doc. PhDr. M. Kubát, Ph.D. – proděkan pro vědu a výzkum 
Informoval o vyhlášení výsledků 19. ročníku Ceny Josefa Vavrouška, kterou každoročně 
vyhlašuje děkan FSV UK. Úplné informace jsou dostupné na webových stránkách fakulty: 
Cena Josefa Vavrouška, 19. ročník. Ocenění bude vítězům předáno dne 12. listopadu 2014 ve 
14:00 hod. v Malé aule Karolina u příležitosti slavnostního zasedání Vědecké rady FSV UK. 

4) doc. MgA. F. Láb, Ph.D. – proděkan pro vnější vztahy 
4a) informoval o přípravě tiskových zpráv k propagaci nově akreditovaných oborů 
4b) informoval o oficiálním zahájení provozu studentského klubu Na Hollaru ve středu 1. 
října 2014  
4c) proběhla diskuse ke vstupním turniketům v budově Hollar: 

- ke vstupu do budovy lze použít také studentské a zaměstnanecké karty z jiných fakult 
Univerzity Karlovy 

- při odchodu je nutné odcházet přes turnikety, tlačítko pro otevírání vrátek vpravo má 
být použito pouze při cestách na vrátnici a podatelnu, kdy zaměstnanec neopouští 
budovu 

- pro zahraniční hosty a externí zaměstnance jsou k dispozici kartičky na CIVT 
 
5) PhDr. JUDr. T. Karásek, Ph.D. – proděkan pro rozvoj 
5a) informoval o odeslání Institucionálního plánu na rok 2015 (celkem 4 793 000) 
5b) informoval o projektech inovace kurzů – celkem bylo podáno 72 projektů, 2 projekty 
podpořeny nebudou – 70 projektů bude podpořeno jako nové nebo inovované kurzy 
5c) poděkoval Mgr. Gecovi a Mgr. Soškové za práce na projektu VaVpI, byla odevzdána 
monitorovací zpráva  
5d) informoval o zasedání výběrové komise na depozitář Krystal, které se konalo v pondělí 
29. září 2014; čtyři firmy splnily hlavní kritéria 
5e) proběhla debata o možnostech přeposílání e-mailů z fakultního gmailu: fakulta přeposílání 
nezakazuje, ale nepodporuje a neposkytuje technickou podporu 
5f) informace o formátu fakultního e-mailu:  

- e-mail ve tvaru jmeno.prijmeni@fsv.cuni.cz má každý zaměstnanec, který má 
smlouvu o pracovněprávním vztahu,  

- studentské účty budou ve formátu číslostudenta@fsv.cuni.cz - studentské účty by 
měly být od konce října 
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- studenti doktorských oborů mohou získat e-mail ve tvaru jmeno.prijmeni@fsv.cuni.cz 
na základě žádosti předsedy oborové rady 

 
6) Ing. J. Kolek, MBA  – tajemník 
6a) informoval o návratu pana Balíka z pracovní neschopnosti  
6b) informoval o krátkodobém výpadku fakultního webu  
6c) informoval o schůzce s dr. Prášilem v pátek 3. října 2014;  

- snaha RUK o vytvoření katalogu služeb univerzity – kvalifikační kurzy, prostory, 
které jsou k dispozici apod. 

- dr. Prášil dále informoval o OPVVV 
 
7) PhDr. Ing. P. Soukup – proděkan pro studijní záležitosti 
7a) poděkoval všem účastníkům imatrikulací 
7b) informoval o konání bakalářských promocí v následujícím týdnu; OVV zajistí na 
promocích distribuci letáčků k promocím 
7c) informoval o schůzce na RUK k informačním systémům 
 
8) PhDr. K. Králová, Ph.D. – proděkanka pro zahraniční styky 
8a) poděkovala Mgr. Tereze Novotné, Mgr. Barboře Pelantové, PhDr. Veronice Řezníčkové a 
Lukášovi Martinovi, M.A. za přípravu orientačního týdne pro nastupující studenty 
cizojazyčných programů a Tomášovi Hodačovi za přípravu orientačního týdne pro studenty 
výměnných programů; informovala o organizaci a financování dalších aktivit během roku pro 
studenty placených programů  
8b) informovala o účasti FSV na veletrzích v Bulharsku, účastnil se vedoucí OZS, Lukáš 
Martin, M.A. 
8c) informovala o setkání s prorektorkou Králíčkovou spolu se zástupci OZS  
8d) 8. října 2014 proběhne fakultní kolo výběrového řízení na Fond mobility UK 
8e) 6. října 2014 proběhne výběrové řízení na mezifakultní dohodya první kolo na 
meziuniverzitní výměnné dohody na pobyty v asijských zemích; je reflektována bezpečnost 
studentů, přihlíží se ke zprávám Ministerstva zahraničí  nyní především Hongkong a Izrael) 
8f) OZS se doslechlo, že některá pracoviště v budově nepřešla na Google mail a dále 
používají Thunderbird – zaměstnanci OZS mají s gmailem problémy, nové řešení neumí vše, 
co bylo možné v Thunderbirdu; vedoucí OZS pošle proděkanu Karáskovi informace o 
potížích, řešením by mělo být upravení v gmailu 
8g) dotázala se na možnost odměňování doktorských studentů u projektů, kde odměny za 
podané projekty nesmí dostávat studenti, ani OV nesmí vypsat stipendium; řešením by mělo 
být vyplacení odměny formou DPP 
 
9) PhDr. N. Švarcová, Ph.D. – proděkanka pro doktorské studium a další formy vzdělávání 
9a) do kurzů U3V se v ZS přihlásilo cca 200 lidí (nárůst, podobný počet bývá za celý ak. rok) 
9b) obrátila se na RUK s dotazem, jak vtělit požadavky RUK do našeho rigorózního řádu, 
proběhla diskuse o uznávání prací s pochvalou děkana jako práce rigorózní 
9c) v rámci centralizovaných projektu podána žádost na 600 tisíc Kč na CDS 
9d) studentům doktorských oborů nabídnuta možnost mezioborové spolupráce – existuje 
sdílený dokument, kam mohou uvést témata kterými se zabývají, aby se mohli vzájemně 
kontaktovat  
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Zapsala: Sylvie Fišerová  
Vidi: Filip Láb 


