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Zápis z jednání kolegia děkana 
 

Dne 17. března 2014 
 
Přítomni: F. Láb, T. Karásek, J. Kolek, J. Končelík, K. Králová, M. Kubát, P. Soukup, N. Švarcová  
Omluveni:  
 
Sdělení děkana: 
1) Informoval o průběhu schůzky s prorektorem prof. Škrhou ohledně vysílání studentů na stáže 

Erasmus prostřednictvím firmy ERA. Kolegium odsouhlasilo návrh, že s firmou ERA bude sepsána 
smlouva o zprostředkování na akademický rok 2014/2015. 

2) Kontaktní osobou pro studenty se specifickými potřebami byla pověřena doktorandka Veronika 
Trestrová.  

3) Kolegium odsouhlasilo zakoupení elektroskútru, které bude označeno logem fakulty, zapůjčit ho 
bude možné na jeden den pro studenty a pedagogy (rezervace budou umístěny na webovém 
formuláři), dále na dvůr v budově Hollar bude zakoupen pink ponk, proděkan Karásek informoval, 
že fakulta vyhlásí soutěž o nejlepší práci či článek o FSV UK, který bude použit k 25. výročí založení 
FSV UK, do příštího týdne připraví podmínky soutěže.  

4) V pondělí 26. 5. nebude zrušeno jednání kolegia děkana, jelikož kolegium rektora zasedá výjimečně 
v odpoledních hodinách. 

 
Informace proděkanů fakulty: 
 
4) doc. PhDr. M. Kubát, Ph.D. – proděkan pro vědu a výzkum  
4a) Přidělená podpora na projekty specifického vysokoškolského výzkum pro rok 2014: 

IES - 1.403.000,- Kč 
IKSŽ - 832.000,- Kč 
IMS - 1.318.000,-Kč 
IPS - 751.000,-Kč 
ISS - 839.000,-Kč 
Celkem 5 143 000 Kč 

4b) Vyhlášena Ceny ministra školství, mládeže a tělovýchovy. Cena se uděluje vynikajícím studentům 
studia v bakalářském, magisterském nebo doktorském studijním programu za mimořádné 
výsledky ve studiu a ve vědecké, výzkumné, vývojové, umělecké nebo další tvůrčí činnosti. 
Písemný návrh na udělení ceny musí obsahovat: 
a. jméno a příjmení studenta nebo absolventa, rodné číslo, bydliště, 
b. název studijního programu (oboru) a název vysoké školy (fakulty), kde byl studijní program 

uskutečňován, 
c. seznam publikovaných vědeckých nebo inženýrských prací a doklady o výsledcích vědecké, 

výzkumné, vývojové, umělecké nebo další tvůrčí činnosti, 
d. zdůvodnění návrhu na udělení ceny. 

Termín odevzdání nominací je nejpozději do 7. května 2014 na oddělení vědy. 
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(1 institut=1 nominace). 
 

4c) Vyhlášení Ceny Josefa Hlávky pro nejlepší studenty a absolventy 2014. Cena je určena pro 
talentované studenty v bakalářském, magisterském nebo doktorském studiu, kteří prokázali 
výjimečné schopnosti a tvůrčí myšlení ve svém oboru, do 33 let jejich věku, absolventi mohou být 
nominování max. 5 let od ukončení studia. 
Písemný návrh na udělení ceny musí obsahovat: 
a.  základní informace o studentovi/absolventovi (jméno a příjmení, titul, bydliště, kontakt e-mail 

či tel. číslo), 
b. působiště studenta/absolventa, název studijního oboru, typ studijního programu, 
c. zdůvodnění návrhu na udělení ceny, kde bude zhodnocen průběh studia, úspěchy dosažené ve 

vědecké činnosti či získaná ocenění nominovaného. 
       Termín odevzdání návrhů na oddělení vědy je nejpozději do 21. května 2013. 

(1 institut=1 nominace) 
4d) MŠMT vyhlašuje výzvu k předkládání návrhů projektů v rámci Norských fondů - Program 

Spolupráce škol a stipendia. Podporují se: mobilita studentů, akademiků, institucionální 
spolupráce a kontaktní semináře. Katedra může žádat maximálně jeden projekt na jeden výše 
uvedený typ podpory. Vyhlašovatel hradí: 90% veškerých nákladů. Projekt musí mít norskou 
partnerskou instituci, ale mohou žádat i jednotliví akademici a studenti. Podrobné informace: 
http://www.dzs.cz/cz/norske-fondy-a-fondy-ehp/vyzva-f/. Termín oddělení vědy pro tištěnou 
verzi projektu: 11. dubna 2014. 

4e) Informoval, že byly odeslány publikace do soutěže monografií.  
 
5) doc. MgA. F. Láb, Ph.D. – proděkan pro vnější vztahy  
5a) Informoval o průběhu schůzky se zástupci senátu ČR ohledně stáží pro studenty FSV UK.  
 
6) PhDr. JUDr. T. Karásek, Ph.D. – proděkan pro rozvoj 
6a) Pan Ježek dojednal s firmou Microsoft a Google prezentaci e-mailového řešení – kolegium navrhlo 

podmínky, které budou zahrnuty v emailovém řešení (e-mail pro pedagogy a studenty s identitou 
FSV UK, přiřazení práv - virtuální prostor, neomezená velikost disku, převod kontaktů a e-mailové 
historie, vzdálený přístup – webové rozhraní, potvrzení o doručení na server, podpora jazyků, aj.)  

 
7) Ing. J. Kolek, MBA – tajemník  
7a) Fakulta se zapojila do projektu EU „Start pro mladé Pražany“. 
7b) Informoval, že rozpočet FSV UK byl sestaven jako vyrovnaný a byl sestaven podle stejných 

principů jako pro rok 2013. Dále sdělil, že dojde k navýšení částky stravenek. V úterý 18. 3. zasedá 
Ekonomická komise FSV UK k projednání rozpočtu. Děkan požádal členy kolegia o zasílání 
připomínek k rozpočtu dnes do 14.00 hod.  

7c) Informoval o částce, kterou proplatila pojišťovna za škodu způsobenou prasklou hadičkou na 
toaletách ve 3. p. v budově Hollar. 
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8) PhDr. Ing. P. Soukup – proděkan pro studijní záležitosti  
8a) Na schůzce ke koordinaci informačních systému UK bylo sděleno, že SIS bude univerzitou dál 

používán, dojde jen k úpravám obsahu a vzhledu, případné sjednocení webových stránek bude 
předmětem dalších jednání, k dispozici je univerzitní šablona, spisová služba bude po zkušebním 
provozu na RUK nabídnuta ostatním fakultám, zazněl i návrh vysoutěžení e-mailového řešení od 
firmy Google nebo Microsoft pro celou UK.  

 
 

9) PhDr. K. Králová, Ph.D. – proděkanka pro zahraniční styky  
9a) Na OZS a na jednotlivých institutech proběhla přijímacích řízení v rámci výjezdů ERASMUS, 

poděkovala institutů a koordinátorům Erasmus za spolupráci. 
9b) Informovala o plánované schůzce se zástupcem knihovny Václava Havla k projednání spolupráce.  
9c) Informovala o spolupráci s univerzitou v Torontu, ve středu se bude konat schůzka se zástupci 

americké ambasády v Praze.  
9d) Dnes se na FSV UK sejdou studenti a pedagogové z univerzity v Kostnici.  

 
11) PhDr. N. Švarcová, Ph.D. – proděkanka pro doktorské studium a další formy vzdělávání 

11a) Sdělila, že bude rozeslán informační e-mail o možnosti výjezdů doktorandů v rámci Erasmus.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zapsala: Novosadová Klára 
Vidi:  

 


