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Zápis z jednání kolegia děkana 
 

Dne 15. června 2015 
 
Přítomni: T. Karásek, Z. Kasáková, J. Končelík, P. Soukup, N. Švarcová, J. Ulrich 
Omluveni: M. Kubát, F. Láb 
 
Sdělení děkana:  
1) Hyde Park pro zaměstnance děkanátu se bude konat 18. 6. 2015 od 11.00 hod.  
2) Poslední schůzka kolegium děkana v  akademickém roce 2014/2015 se bude konat dne 29. 6., první 

jednání po letních prázdninách se bude konat 7. 9. 2015. 
3) Oznámil zrušení příplatků na telefon pro vedení fakulty.  
4) Poděkoval proděkanu Soukupovi za zástup na konferenci organizované CESES. A zároveň poděkoval 

za kvalitně obsazenou a organizovanou konferenci. 
5) Nastaven mechanismus systému kontroly čerpání rozpočtu FSV UK na úrovni institutů FSV UK a 

fakulty, na instituty FSV UK byl zaslán manuál pro kontrolu čerpání rozpočtu v účetním programu 
Tenký klient. Rozpočet děkanátu kontroluje EO a tajemník. Proděkanka Švarcová informovala, že se 
s tajemníkem fakulty domluvili na pravidelných schůzkách ke kontrole rozpočtu v intervalů 1x za 
čtvrt roku po uzavření kvartálu (v červenci, v říjnu,…), o výsledku schůzek budou informovat 
děkana. Na instituty FSV UK bude zasílán měsíční přehled čerpání rozpočtu ze vzdělávací činnosti, 
přehled čerpání za děkanát je zasílán tajemníkovi a proděkance Švarcové. Tajemník informoval o 
průběhu systematizace kontroly účetních středisek.  

6) Rektorovi UK odeslal dopis k rozdělování finančních prostředků za hodnocení významných 
monografií (autorům monografií je zasílána z RUK informace o celkové přidělené peněžní výši bez 
vyčíslení odvodů).  

 
Informace proděkanů fakulty: 
7) PhDr. JUDr. T. Karásek, Ph.D. – proděkan pro rozvoj  
7a) Na základě požadavku dr. Matuszkové dodá fakulta do knihovny v Jinonicích počítače pro potřeby 

studentů, s Mgr. Kryšpínovou projedná další využití počítačové učebny, návrh je, aby byla k dispozici 
jako seminární místnost.  

7b) Z UK přišla informace o zapojení FSV UK do programu OP VVV, na základě této informace zmínil 
myšlenku, zaměstnat na fakultě projektového manažera na administraci projektů. Kolegium děkana 
návrh schválilo, prvotní administraci nabídek bude v kompetenci proděkana Karáska (po dobu, než 
bude přijat projektový manažer). Rektorátní projekty budou přiděleny zaměstnanci příslušného 
rezortu.  

 
8) Mgr. J. Ulrich, MBA - tajemník 
8a) Probíhá kontrola čerpání rozpočtových prostředků na institutech FSV UK a revize jednotlivých 

účetních středisek, cílem je dosáhnout přehlednějšího nastavení a čerpání rozpočtů institutů FSV 
UK.  
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8b)  Ve čtvrtek 18. 6. 2015 se bude konat schůzka  tajemníků institutů FSV UK. 
8c) Na RUK ve výběrovém řízení na služby mobilního operátora zvítězil Vodafone, informoval o 

plánované schůzce se zástupci T-Mobile k současné nabídce, bude jednat o možnosti získání lepší 
nabídky telefonních služeb pro zaměstnance FSV UK.  

 
9) PhDr. Ing. P. Soukup – proděkan pro studijní záležitosti a další formy vzdělávání 

9a) Informoval o hodnocení průběhu konání přijímacích zkoušek na Právnické fakultě UK, hodnocení 
pro informaci rozešle, na Právnické fakultě UK budou zarezervovány prostory i na příští rok.  

9b) Spuštěno elektronického hodnocení výuky, bude probíhat do příštího pátku do 26. 6. 2015.  
9c) Informoval, že probíhá oprava záznamů o obhajobě bakalářských a diplomových prací v SIS, o 

postupu nápravy bude rektorovi UK zaslán dopis.  
9d) Informoval o předběžném nacenění celkové částky na pořízení licence pro počítače na fakultě, pro 

počítače studentů a pedagogů, návrh bude zakomponován do projektu k vyjednávání o databázích.  
 

10) PhDr. Z. Kasáková, Ph.D. – proděkanka pro zahraniční styky 
10a) Informovala o průběhu schůzek na institutech FSV UK a se zaměstnanci OZS. 
10b) Stipendium Václava Havla  -  o dalším postupu nepřijatých studentů bude jednat kolegium rektora. 
10c) Informovala o schůzce s prorektorkou Králíčkovou k „Study in Prague“.   
10d) Praktické stáže v rámce ERASMUS+ - rozeslané informace nejsou jazykově dobře nastavené, bude 

zajištěna korektura textu a bude znovu rozesláno, s oddělením pro vnější vztahy je domluveno, 
aby u cizojazyčných textů byla zkontrolována správnost informací před zveřejněním.  

10e) V době letních prázdnin bude upraven web OZS ve spolupráci PR a CIVT.  
10f) Zahraniční cesty – na OZS se bude konat schůzka k této problematice (možné školení pro 

zaměstnance sekretariátů institutů FSV UK).  
10g) Zítra se koná schůzka se zástupci z univerzity z Číny, s doc. Benáčkem představí návrh spolupráce 

na univerzitní úrovni.  
10h) Informovala o připravované akci UK „Den UK v Bruselu“, která se bude konat 10. 11. 2015, v rámci 

akce budou prezentovány vědecko-výzkumné aktivity UK, její špičkové obory a nabídka 
cizojazyčných programů, průběžné informace budou zasílány z RUK. 

10i) Ke stážím pro doktorské studenty bude domluven termín schůzky.  
10j) Proběhlo výběrové řízení na pedagoga pro výuku českého jazyka pro zahraniční studenty.   
 
 
11) PhDr. N. Švarcová, Ph.D. – proděkanka pro ekonomiku 
11a) Od ředitele IPS FSV UK obdržela návrh řešení zajištění programu IEPS, o kterém bude proděkanka 

Švarcová informovat ředitele institutů FSV UK, v případě, že nedojde ke shodě, bude navržen 
termín schůzky.  

 
 
 
Zapsala: Novosadová Klára 
Vidi: Filip Láb 


