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Zápis z jednání kolegia děkana 

 

Dne 12. leden 2015 

 

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

Sdělení děkana:  

1) Oslovil děkana ČVUT k prošetření podvodné nabídky pedagoga ČVUT, zveřejněné na facebooku FSV 
UK mezi vánočními svátky. 

2) Informoval, že bylo vypsáno výběrové řízení na pracovní pozici vedoucího OZS, tajemníka fakulty, 
výběrové řízení na vedoucího ekonomického oddělení bude zadáno personální agentuře, inzeráty 
byly zaslány i ke zveřejnění na instituty FSV UK.  

3) Vzhledem k plánovanému posílení děkanátu nemá fakulta dostatečný prostor, zúčastnil se jednání k 
využití  prostor ve Voršilské ulici, dále jedná s děkany fakult a rektorem UK k převzetí budovy 
v Jinonicích.   

4) Ve dnech od 19. – 21. bude pověřen jeho zastupováním proděkan Láb, kolegium děkana bude 19. 1. 
2015 zrušeno.  

5) Pracovní skupina pro přípravu změn konstrukce rozpočtu se sejde ve čtvrtek 15. 1. 2015 od 13.00 
hod. v místnosti č. 212.  

 

Informace proděkanů fakulty: 

 

6) doc. PhDr. M. Kubát, Ph.D. – proděkan pro vědu a výzkum 

6a) Informoval, že byly vyhlášeny následující ceny: 
Cena Bedřicha Hrozného za tvůrčí počin 
- udělována za významný tvůrčí počin, například za odbornou časopiseckou, knižní publikaci, 
- navrhovaný uchazeč musí být z UK.  

Návrh obsahuje: jméno uchazeče, pracoviště, specifikaci toho konkrétního počinu zahrnutou ve 
zdůvodnění nominace. Termín odevzdání na odd. vědy je 5. únor 2015.  
Cena Karla Velikého pro mladé Evropany 

- uděluje Evropský parlament projektům realizovaným mladými lidmi ve věku 16-30 let, které 
prohlubují vzájemné pochopení, podporují rozvoj společného smyslu pro evropskou identitu a 
uvádějí reálné příklady Evropanů žijících v jednom společenství, 

- přihlašovací formulář do soutěže s dalšími informacemi je na 
http://www.charlemagneyouthprize.eu/cs/form.html.  

Termín odeslání elektronické přihlášky: 2. únor 2015. 
6b) Na konci roku vyšlo Opatření rektora UK č. 51/2014 Centrální evidence grantů, projektů, podpory v 

režimu „de minimis“ a dalších zdrojů financování zejména v oblasti aktivit vědy, výzkumu a inovací 
(http://www.cuni.cz/UK-6611.htm). Do 31. ledna je potřeba nahlásit ústřední knihovně UK 
koordinátora a dílčí referenty evidence. Koordinátorem by byla pověřena Mgr. Horníčková.  
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6c) GAČR vyhlásilo nové kolo soutěže v programu česko-rakouských projektů základního výzkumu s  
počátkem řešení v roce 2016. Projekty mohou byt maximálně tříleté, musí mít partnerskou 
rakouskou instituci. Podrobné informace jsou zveřejněny na http://www.gacr.cz/vyzva-k-podani-
rakousko-ceskych-navrhu-projektu-v-zakladnim-vyzkumu/. Termín podání podkladů na fakultní 
oddělení vědy: 19. únor 2015. 

6d) Evropská komise zveřejnila výzvu na podávání projektů Jean Monnet 2015 - výuka a vědecká 
spolupráce týkající se evropské integrace. Za fakultu je možné podat žádost ve všech modulech 
mimo Centre of Excellence. Podrobné informace jsou zveřejněny na: 
https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/funding/jean-monnet-activities-2015_en. 
Termín oddělení vědy pro podání finální vyplněné žádosti (v papírové formě): 16. února 2015. 

 

7) doc. MgA. F. Láb, Ph.D. – proděkan pro vnější vztahy  
7a) Informoval, že oddělení pro vnější vztahy připravuje propagační předměty k oslavám 25. let výročí 

od založení FSV UK.  
 
8) PhDr. JUDr. T. Karásek, Ph.D. – proděkan pro rozvoj  
8a) Kolegium projednalo systém zavedení g-mailového účtu pro nově příchozí studenty -  tento účet 

bude vyplněn jako primární e-mail a používán pro zasílání informací ke studiu, dále navrhli možnost 
zasílání informací i na osobní e-mail (jako sekundární e-mail).  

8b) Z projektu VaVpI dostala fakulta přiděleny finanční prostředky na pořízení e-knihy, na každý institut 
bude přidělena 1/5 částky.  

 
9) Ing. Jindřich Kolek, MBA – tajemník 

9a) Ve čtvrtek 11. 12. 2014 proběhla na FSV UK kontrola z inspekce práce na předpisy BOZP a PO, 
docházku, atd. Kontrola neshledala žádná závažná pochybení, zpráva o výsledku kontroly bude na 
FSV UK zaslána.  

 

10) PhDr. K. Králová, Ph.D. – proděkanka pro zahraniční styky 

10b) Na OZS za Mgr. Budína nastoupila Ing. Irena Tauerová. Dále sdělila, že Lukáš Martin, vedoucí OZS 
upřednostnil jinou pracovní nabídku a na konci února na FSV UK končí.   

10c) Z RUK byla zaslána informace k programu  ERASMUS +, který přináší ve Výzvě pro rok 2015 
novou možnost realizace tzv. Mezinárodní kreditové mobility. Jedná se o možnost uskutečňovat 
individuální mobility studentů a zaměstnanců nejen v rámci Evropy, ale i mimo ni, takřka po 
celém světě, Univerzita Karlova bude usilovat o zapojení do této aktivity, dne 22. 1. 2015 
proběhne na RUK schůzka.  

10d) OZS vyjednává o možnosti zavedení rezervačního poplatku pro přijaté studenty na pokrytí 
administrativních nákladů spojených s vystavováním a rozesíláním dokumentů spojených se 
studiem. 

 
 
Zapsala: Novosadová Klára 
Vidi: Filip Láb 


