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Zápis z jednání kolegia děkana 
 

Dne 11. května 2015 
 
Přítomni: Z. Kasáková, T. Karásek, J. Končelík, M. Kubát, F. Láb, P. Soukup, J. Ulrich, N. Švarcová 
Omluveni: K. Králová 
 
Sdělení děkana:  
1) Ve středu 13. 5. je vyhlášen rektorský den – koná se cyklojízda pro zaměstnance fakulty (zájemci 

svoji účast zarezervují do webového formuláře).  
2) Poděkoval proděkanu Soukupovi za zaslání návrhu mechanismů pro vypořádání plateb za 

mezifakultní výuku. 
 
Informace proděkanů fakulty: 
3) doc. PhDr. M. Kubát, Ph.D. – proděkan pro vědu a výzkum a pro doktorské studium 
3a) Pro Národní knihovnu byly pořízeny zahraniční publikace, byly zakoupeny pro hodnocení RIV.  
3b) Na členství v radě PRVOUK rezignovala PhDr. Irena Reifová, Ph.D., nového člena bude schvalovat VR 

FSV UK.  
3c) Děkan souhlasí s vyhlášením ceny Josefa Vavrouška.  
3d) Projednáno čerpání fondu provozních prostředků z podpory vědy (z režie PRVOUKu) na post -doc.  
 
4) doc. MgA. F. Láb, Ph.D. – proděkan pro vnější vztahy  
4a) Vznesl dotaz, zda má fakulta bezpečnostní opatření k pořádání přednášek s potencionálně 

problematickým tématem, navrhl zajistit bezpečnostní službu na tyto výjimečné akce, nejprve bude 
poptána cena, fakulta by se podílela na zaplacení ceny s instituty a to 50 % (bezpečnostní služba 
bude objednávána prostřednictvím ředitelů institutů FSV UK). Bude nabízeno pořadatelům 
studentských akcí.  

 
5) PhDr. JUDr. T. Karásek, Ph.D. – proděkan pro rozvoj  
5a) Projekt VaVpI – na MŠMT bylo podáno oznámení podstatné změny projektu, navrhujeme 

prodloužení projektu do konce roku, dále byly zapracovány připomínky MŠMT.  
Dnes byly obnoveny stavební práce Krystalu, z MŠMT je na čtvrtek 14. 5. 2015 nahlášena kontrola 
na stavbu Krystal.  
Z MŠMT bude zasláno vyjádření k vícepracím na stavbě Krystal. Výběrové řízení na vícepráce 
připravuje najatá právní firma.  Vlastní jednací řízení je plánováno na 18. 5. 2015.  

 
6) Mgr. J. Ulrich, MBA - tajemník 
6a) Jednal se zástupci studentského sdružení „Oživme Hollar“, bude vybrán nový provozovatel 

studentského klubu, poškozená podlaha ve studentském klubu bude vyreklamována.  
6b) Informoval o jednání s architektem ohledně zastínění atria v budově Hollar, děkan sdělil, že chce, 

aby měla fakulta připravený hotový projekt.  
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6c) Předsedovi AS FSV UK zaslal návrh čerpání sociálního a stipendijního fondu pro rok 2015. V 
rozpočtu Stipendijního fondu byla na rok 2014 vyčleněna v rámci účelových stipendií částka na 
podporu mobility a podporu doktorandů. Tento návrh vzešel z jednání pracovní skupiny (navýšení 
na podporu výuky, mobility) a bude předmětem další diskuze a schválení AS FSV UK.  

6d) Ve čtvrtek 14. 5. 2015 proběhne výběrové řízení na vedoucí osobního oddělení.  
6e) Na jednání s Ing. Beníškovou bylo FSV UK povoleno zřízení bankovního účtu u jiné banky, děkan 

upozornil, aby výběrem nové banky fakulta uspořila náklady za poplatky.  
Možnost platby platební kartou mají uchazeči o studium, pro rozšíření na další transakce musí být 
poptáno u banky.  

6f) Na schůzce se zástupci ministerstva zemědělství byla fakultě nabídnuta možnost stáží pro studenty, 
děkan sdělil, že fakulta zprostředkovává pouze informace o stážích studentům, administrativu si 
studenti zajišťují sami. 

 
7) PhDr. Ing. P. Soukup – proděkan pro studijní záležitosti a další formy vzdělávání 
7a) Garantům oborů a ředitelům institutů byly nasdíleny podmínky přijímacího řízení.   
7b) Po dohodě s instituty FSV UK se předpokládá elektronizace státních zkoušek v září 2015.  
7c) Cizojazyčné obory – na základě debaty s vedoucím OZS budou uchazečům posílány i rozhodnutí o 

nepřijetí, od příštího akademického roku bude zaveden poplatek za přijímací řízení.  
7d) ÚJOP -  proběhne setkání se zástupci čínských univerzit.  
 
8) PhDr. Zuzana Kasáková, Ph.D.  
8a) Informovala o výběrovém řízení na meziuniverzitní dohody ERASMU. 
5a) Ve čtvrtek 7. 5. 2015 proběhlo setkání se zástupci FSV UK s řediteli prestižních nezávislých 

britských škol (HMC).  
8b) Ve středu 13. 5. 2015 se na RUK zúčastní setkání se zástupci univerzity v Hongkongu.  
 
9) PhDr. N. Švarcová, Ph.D. – proděkanka pro ekonomiku 
9a) Informovala o iniciativě Pedagogické fakulty -  didaktické minimum pro akademické pracovníky.  
9b) Dne 6. 5. 2015 se zúčastnila jednání Rady CŽV , kde bylo projednáno využití budovy v Brandýse nad 

Labem, fungování Juniorské univerzita a vysokoškolské didaktiky. 
9c) Výběrové řízení na vedoucí osobního oddělení se bude konat ve čtvrtek 14. 5. 2015.  
9d) Financování IEPS – placené programy a podíl propagace oddělení PR budou projednány na pracovní 

skupině ke konstrukci rozpočtu. 
9e) Informovala, že se připravuje opatření děkana pro platby cizojazyčných programů.  
 
 
 
 
Zapsala: Novosadová Klára 
Vidi: Filip Láb 


