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Zápis z jednání kolegia děkana 
Dne 13. října 2015 

Přítomni: T. Karásek, J. Končelík, M. Kubát, F. Láb, N. Švarcová 
Omluveni: Z. Kasáková, P. Soukup 
 
Sdělení děkana:  

1) Konání letních škol na FSV UK bude předmětem dalšího jednání na základě dodaných dat 
proděkankou Kasákovou. 

2) Od děkana Právnické fakulty UK obdržel návrh dopisu k mezifakultní výuce mezi FSV UK a 
PF UK, bude projednáno na osobní schůzce. 

 
Informace proděkanů fakulty: 
3) doc. MgA. Filip Láb, Ph.D. - proděkan pro vnější vztahy 
3a) Na studentské akci na Hollaru byla představena kolekce fakultního oblečení k 25. výročí FSV 

UK. 
3b) Dne 21. 10. 2015 proběhnou oslavy k 25. založení FSV UK. Zaměstnancům fakulty byla 

pozvánka rozeslána e-mailem, výuka nebude plošně zrušena, ale lze ji nahradit v lednu 2016. 
3c) Informoval o přípravách pilotního provozu půjčování fakultních skútrů.  
 
4) PhDr. JUDr. T. Karásek, Ph.D. – proděkan pro rozvoj  
4a) Poděkování ředitelům FSV UK za zaslání přihlášek na inovaci kurzů. Přihlášky vyhodnotí 

komise ve složení proděkan Karásek, proděkanka Švarcová a proděkan Soukup.  
4b) Z institutů FSV UK jsou zasílány podněty k projektovým záměrům do OP VVV, anotace 

projektových záměrů bude dne 19. 10. odevzdána na RUK.   
 
5) PhDr. N. Švarcová, Ph.D. – proděkanka pro ekonomiku 
5a) Informovala o průběhu schůzky s panem Maňáskem z ÚVT k zavedení elektronické evidence 

cestovních příkazů v SIS, spuštěna by měla být začátkem roku 2016. 
5b) Vyzvala příslušné referenty a tajemníky institutů FSV UK pro doplnění připomínek manuál k 

zahraničním cestám, které bude součástí  opatření děkana, opatření děkana bude upraveno 
na základě připomínek auditu. 

5c) Vedoucím oddělení a tajemníkům institutů FSV UK bude nasdílena tabulka "Přehled 
brigádníků na FSV UK" se studenty, kteří by byli ochotni nárazově vykonávat brigádnické 
činnosti pro FSV UK (oddělení děkanátu či instituty FSV UK), tabulka bude určena výlučně 
pro interní potřeby FSV UK. 

5d) Na poradě vedoucích oddělení informovala o dodání zprávy o činnosti děkanátu, která se 
bude vyplňovat jednou ročně pro zpřehlednění služeb děkanátu.  

5e) V přípravné fázi je opatření děkana k zavedení pružné pracovní doby na děkanátu.  
 
Zapsala: Novosadová Klára 
Vidi: Filip Láb 


