
 

  
 Univerzita Karlova v Praze, Fakulta sociálních v ěd  /  Smetanovo nábřeží 6, 110 01 

Praha 1 
dekan@fsv.cuni.cz, tel: 222 112 236 

www.fsv.cuni.cz 

Zápis z jednání kolegia děkana 
 

Dne 14. září 2015 
 
Přítomni: T. Karásek, J. Končelík, M. Kubát, P. Soukup, N. Švarcová 
Omluveni: Z. Kasáková, F. Láb 
 
Sdělení děkana:  
1) Dnes byl na FSV UK zahájen interní audit pověřenými pracovníky z RUK.  
2) Kancléř UK zaslal vyjádření k pravidlům mezifakultní výuky, informoval o obsahu.  
3) Informoval o dosavadním postupu spojeným s ukončením pracovního poměru Mgr. Josefa 

Ulricha, MBA a krokům vedoucím k výběru nového tajemníka.   
4) V pondělí 21. 9. 2015 se konají promoce a 12. 10. 2015 se konají imatrikulace - schůzka 

kolegia děkana bude zrušena, změna termínu jednání bude upřesněna. Dne 5. 10. 2015 se 
koná rozšířené kolegium rektora.  

 
Informace proděkanů fakulty: 
5) doc. PhDr. M. Kubát, Ph.D. – proděkan pro vědu a výzkum a pro doktorské studium  
5a) Informoval o průběhu schůze s prorektorem Konvalinkou a řediteli institutů FSV UK 

k hodnocení vědy na UK, jedná se o pilotní projekt, do kterého je zapojena FSV UK a Mat-Fyz, 
dále probíhají jednání o nastavení mechanismu pro přepočet ekvivalentu úvazku FTE (Full-
time equivalent), po zpracování bude zasláno ředitelům institutů FSV UK pro zpracování 
výstupů.   

 
6) PhDr. JUDr. T. Karásek, Ph.D. – proděkan pro rozvoj  
6a) Informoval o záměru najmout projektového manažera se znalostí stavebně-investičních 

projektů, pro sestavení excelentních výzkumných týmu pro zbylé plánované fakultní 
projekty (internacionalizace špičkového výzkumu, posílení aplikačního potenciálu výsledků 
výzkumu) obešle ředitele institutů FSV UK a vedoucí oddělení s výzvou o schůzku. 
Informoval o plánu příprav OP VVV.   

 
7) PhDr. Ing. P. Soukup – proděkan pro studijní záležitosti a další formy vzdělávání 
7a) Na základě požadavku RUK byla k dnešnímu dni ukončena oprava záznamů u písemných 

prací, podle zákona o ochraně osobních údajů, zveřejněných v SIS.  
7b) Probíhají jednání se zástupci Přírodovědecké fakulty UK a CIVT pro získání modulů pro 

zavedení elektronických voleb na FSV UK, s předsedou AS FSV UK jednal o zkušebním 
provozu.  

7c) Stávající telefonní čísla, zařazena pod rámcovou smlouvu, budou T-Mobilem automaticky 
převedena na výhodnější tarif, bude nově nastaven limit počtu karet na zaměstnance.  

7d) Seznámil kolegium děkana o výpovědi pana Zavřela.  
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8) PhDr. N. Švarcová, Ph.D. – proděkanka pro ekonomiku 
8a) Informovala o průběhu jednání vedoucích oddělení a pracovní skupiny.   
 
 
 
 
 
 
 
 
Zapsala: Novosadová Klára 
Vidi: Filip Láb 
 
 


