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Zápis z jednání kolegia děkana 
 

Dne 16. února 2015 
 
Přítomni: J. Končelík, T. Karásek, F. Láb, P. Soukup, N. Švarcová  
Omluveni: J. Kolek, M. Kubát, K. Králová 
 
Sdělení děkana:  
1) Informoval, že byli vybráni kandidáti, kteří se zúčastní výběrového řízení dne 17. 2. 2015 na 

pracovní pozici tajemníka fakulty 

 
Informace proděkanů fakulty: 
 
2) doc. MgA. F. Láb, Ph.D. – proděkan pro vnější vztahy  
2a) Informoval, že bude na oddělení vědy předán návrh na udělení Ceny Miloslava Petruska pro 

studentské sdružení Na dřeň.   
2b) Kolegium děkana projednalo pravidla pro pořádání studentských akcí na FSV UK -  organizátoři 

těchto akcí se budou podílet na platbách za vrátného částkou 150,-Kč, čas konání akce nebude 
omezen standardní otevírací dobou budovy. Podmínkou je, aby akce nenarušila chod výuky ani 
práce v budově a aby byla budova v 7:00 hod ráno uklizena a připravena ke standartnímu chodu. 
Akce schvaluje děkan na základě písemné žádosti o povolení akce, která bude obsahovat informace o 
akci, datum a časový harmonogram, předpokládaný počet účastníků, a kontakt na odpovědnou 
osobu. V případě porušení výše uvedených podmínek nebude organizátorům umožněno pořádání 
dalších akcí. Na webových stránkách fakulty budou upřesněny informace pro žadatele.  Vedení 
fakulty podporuje studentské akce. 

 
 
3) PhDr. JUDr. T. Karásek, Ph.D. – proděkan pro rozvoj  
3a) Informoval, že bude zveřejněn harmonogram pro studenty k získání gmailového účtu od 1. 3. 2015 

(jako primárního emailu v SIS, určeného pro komunikaci studijní agendy a integraci do Google 
Apps), informace bude studentům rozeslána dne 25. 2. 2015. 

3b) Sdělil, že bude nutné stanovit osobu, která by po paní Vodenkové převzala účtování projektu VaVpI, 
zda bude pověřena nová vedoucí EO nebo agenda bude spadat pod projektového účetního. Kolegium 
se usneslo, že o tomto pověření rozhodne nová vedoucí EO.   

 
4) PhDr. N. Švarcová, Ph.D.  – proděkanka pro doktorské studium a další formy vzdělávání 
4a) Sdělila, že zavedení úředních hodin na ekonomickém oddělení bude projednáno s novou vedoucí EO. 

 
 
Zapsala: Novosadová Klára 
Vidi: Filip Láb 


