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Zápis z jednání kolegia děkana 
 

Dne 1. prosince 2014 
 
Přítomni: J. Kolek, J. Končelík, K. Králová, F. Láb, P. Soukup, N. Švarcová  
Omluveni: T. Karásek, M. Kubát 
 

Sdělení děkana: 
1) V návaznosti na jednání rozšířeného kolegia děkana konstatuje, že instituty budou čerpat 

rozpočtové prostředky v rozsahu stanoveném rozpočtem, aby účetnictví za rok 2014 mohlo být 
uzavřeno. K žádnému krácení rozpočtů, zpětnému přeúčtování ani dalším transferům tedy u 
prostředků institutů nedojde. Rozpisy odměn, které byly rozpočtovány, budou vyplaceny. 
Tajemník fakulty se na základě současné situace rozhodl upřednostnit jinou pracovní nabídku a 
ukončit pracovní poměr na naší fakultě k 27. 2. 2015, na pozici tajemníka fakulty s nástupem od 1. 
3. 2015 bude vypsáno výběrové řízení – členům rozšířeného kolegia rozešle informační dopis.   

2) V úterý 2. 12. 2015 se koná od 14.00 hod. v místnosti č. 212 setkání vedení FSV UK s akademickou 
obcí Hyde Park, poté zasedá AS FSV UK.  

3) V pondělí 8. 12. 2014 se konají v Karolinu doktorské promoce. 
 

Informace proděkanů fakulty: 
 
4) doc. MgA. F. Láb, Ph.D. – proděkan pro vnější vztahy  
4a) Na instituty a děkanát budou rozdělena na základě zaslaných požadavků PF 2015 obsahující 

informaci o 25. výročí fakulty v roce 2015.  
4b) Na schůzce s proděkankou Švarcovou a dr. Prášilem z RUK byly projednány návrhy propagace 

fakulty na středních školách – prezentace diplomové práce spojené s  FSV UK našimi studenty, ve 
spolupráci s CDS bude vyhotoven seznam relevantních středních škol. Proděkanka Králová 
navrhla, aby studenti magisterského nebo doktorského studia prezentovali maturitní otázky ve 
vyučovací hodině místo pedagoga - bude pověřen student FSV UK jako koordinátor projektu. 
Proděkanka Švarcová navrhla, aby na střední školy byly distribuovány letáky.   

 
5) Ing. Jindřich Kolek, MBA – tajemník 
5a) Informoval, že dne 2. 1. 2015 bude zavřena knihovna v budovách Opletalově i Hollaru.   
5b) Informoval o výsledku hospodaření za rok 2013 – kolegium děkana rozhodlo převést výsledek 

hospodaření za rok 2013 do fondu provozních prostředků děkanátu.  
5c) Dne 11. 12. se bude konat v místnosti č. 212 školení k  zaměstnávání cizinců pro zástupce všech 

fakult UK a RUK (částka za školení bude rozpočítaná na fakulty a RUK). Kvestorku informoval, že 
UK jako veřejná škola může zažádat o přidělení výjimky pro zaměstnávání cizinců. Proděkanka 
Králová ve spolupráci s  tajemníkem se pokusí najít řešení pro vyplacení finančních prostředků za 
zaměstnané zahraniční pedagogy.   

5d) Informace ze schůze tajemníků UK rozešle e-mailem členům kolegia děkana. 
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6) PhDr. Ing. P. Soukup – proděkan pro studijní záležitosti 
6a) Fakulta spouští hodnocení kurzů – informace budou zveřejněny na webových stránkách.  
6b) Technické zadání pro platformu ke zveřejňování kurzů konzultuje s panem Krausem z CIVT.  
6c) Na RUK byl představen návrh nového modulu pro přihlašování uchazečů o studium a účastníků  
U3V (plánované spuštění 2015).  
6d)  Na schůzce na RUK projednáno hodnocení studia napříč UK. 
 
 
7) PhDr. K. Králová, Ph.D. – proděkanka pro zahraniční styky 
7a) Nikosi Marantzidisovi, Ph.D. udělen na RUK čestný titul „hostující profesor“ - poděkovala IMS za 

přípravu.  
7b) Na OZS proběhlo výběrové řízení na místo Mgr. Budína, předpokládaný nástup vybrané kandidátky 

je leden 2015, Mgr. Budín byl dočasně uvolněn pro vykonávání funkce místostarosty.  
7c) Vedoucí OZS pan Martin se setkal se zástupci izraelských univerzit.    
7d) Informovala, že IMS FSV UK pořádalo seminář se zástupci univerzity v Torontu, na základě 

uskutečnění semináře připravuje IMS FSV UK meziuniverzitní dohodu se zástupci univerzity v 
Torontu.  

7e) Obnovena komunikace k uzavření memoranda o spolupráci s knihovnou Václava Havla.   
 

 
8) PhDr. N. Švarcová, Ph.D. – proděkanka pro doktorské studium a další formy vzdělávání 
8a) Na schůzce s paní Koudelkovou byla projednána možnost vzniku programu CŽV IKSŽ FSV UK – s 

návrhem souhlasí, kolegium děkana návrh podpořilo.   
8b) Na schůzce na RUK byly diskutovány návrhy rigorózního řádu a návrh pravidel pro organizaci 

studia FSV UK.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zapsala: Novosadová Klára 
Vidi: Filip Láb 

 


