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Zápis z jednání kolegia děkana 
 

Dne 18. května 2015 
 
Přítomni: T. Karásek, Z. Kasáková, J. Končelík, M. Kubát, F. Láb, P. Soukup, N. Švarcová, J. Ulrich 
Omluveni: K. Králová  
 
Sdělení děkana:  
1) Příští týden bude zrušeno jednání kolegia děkana z důvodu účasti děkana na rozšířeném kolegiu 

rektora, na zasedání bude projednán dlouhodobý záměr UK. Dále informoval, že AS UK schválil 
zavedení poplatku za prodloužení studia. 

2) Dne 25. 5. 2015 proběhne na fakultě kontrola spisové služby. 
3) Kolegium děkana projednalo otevírací dobu budov v době děkanského a rektorského volna 

(předpokládá se, že THP se zúčastní sportovního dne, v opačném případě mají nařízenou práci 
z domova).  

4) Oslovil ředitele CERGE o poskytnutí prostor pro výuku češtiny pro cizince (náhradní prostor za 
místnost č. 212, která neslouží pro výuku), dr. Kasáková navrhla, poptat prostor v budově v Rytířské 
ulici (bude zjištěn rozvrh pro přehled obsazenosti výuky).  

5) Dnes se koná plénum IKSŽ, dne 27. 5. 2015 se koná plénum ISS FSV UK.  
6) Z IPS UK byla zaslána žádost o poskytnutí prostor pro knihovnu a studovnu Karla W. Deutsche 

v budově KaM ve Voršilské ulici – děkan žádost projedná s ředitelem IPS FSV UK.  
 
Informace proděkanů fakulty: 
 
7) doc. PhDr. M. Kubát, Ph.D. – proděkan pro vědu a výzkum a pro doktorské studium 
7a) Čerpání fondu provozních prostředků na oddělení vědy na post- doc bylo povoleno. 
7b) Na Cenu Ministra školství, mládeže a tělovýchovy byl zaslán návrh IPS FSV UK.  
7c) Informoval, že byly zveřejněny výsledky soutěže monografií.  
7d) Technologická agentura ČR byla vyhlášena veřejná soutěž pro Program na podporu aplikovaného 

společenskovědního výzkumu a experimentálního vývoje "OMEGA". 
7e) Na FSV UK byla zaslána zpráva z Evropského centra RUK – uvažují o podání v rámci projektu 

Horizont 2020 (hlídání dětí) – kolegium návrh odsouhlasilo - máme zájem se zúčastnit genderového 
auditu.  

7f) Informoval o probíhajících jednání (na UK, TA ČR) ke stanovení mezd v programu Horizon 2020 
 

8) doc. MgA. F. Láb, Ph.D. – proděkan pro vnější vztahy  
8a) Informoval o průběhu cyklojízdy, poděkoval proděkanu Soukupovi a studentům za organizaci a 

přípravu akce.  
8b) Ing. Jiří Zmatlík Ph.D. byl prostřednictvím emailu informován, že jeho akademické tituly v prohlášení 

FSV UK „Vyjádření ke kauze akademického pracovníka ČVUT Ing. Jiřího Zmatlíka Ph.D., nabízejícího 
vypracování prací za peníze“ byly na základě jeho podnětu doplněny dne 14. 5. 2015.  
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8c) Na schůzce s ÚVT bude projednán přechod webových stránek FSV UK pod rektorátní šablonu, 
s ohledem na personální změny na ÚVT bude zřejmě posunut termín realizace v době letních 
prázdnin. Proděkan Karásek požádal, aby případné změny webových stránek byly hlášeny na CIVT 
s dostatečným předstihem. Obsah lze měnit, ale design prozatím nelze.  

8d) Z RUK byl zaslán schválený jednotný vizuální znak UK – dochází k úpravám na webových stránkách, 
budou upraveny hlavičkové papíry.  
 

9) PhDr. JUDr. T. Karásek, Ph.D. – proděkan pro rozvoj  
9a) Projekt VaVpI – MŠMT se vyjádřilo kladně k našemu návrhu o zaplacení  víceprací. Minulý týden 

byly obnoveny práce na depozitáři, dále informoval o průběhu ministerské kontroly stavby Krystal, 
která proběhla ve čtvrtek 14. 4. 2015. Na dnešní schůzce se stavební firmou bude dojednán dodatek 
ke smlouvě.  

9b) Z RUK byla zaslána zpráva k nově připravovanému Operačnímu programu Výzkum, vývoj a 
vzdělávání, výzvy budou zveřejněny.  

9c) CIVT navrhlo připravit fakultní systém Umbrella, ve kterém by byla uložena databáze FSV UK, 
telefonní seznam, atd., děkan upozornil, aby byl fakultní systém nastaven jako kompatibilní pro 
převod dat do univerzitního systému. Primárně musí být aktuální data uvedeny v systému WhoIS, 
kde si musí zaměstnanci osobní data aktualizovat, popř. hlásit změny údajů na personální oddělení.   

 
10) Mgr. J. Ulrich, MBA - tajemník 

10a) Bylo vydáno opatření děkana č. 20/2015 Rozpočet FSV UK na rok 2015 (VZČ) – rozpis na instituty, 
na instituty FSV UK byla informace odeslána emailem se žádostí  vyplnění lokálních rozpočtů.  

10b) Dochází k revizi FPP.  Některé fondy slučujeme, (např. fond SVI a CIVT bude v budoucnu pod 
děkanátem, nebo fondy jazykových kurzů slučujeme pod KJP, atd). U některých fondů 
nedocházelo k žádnému pohybu od r. 2008, tedy identifikujeme, proč a o co jde. Hlavním cílem je 
pročistit fondy a sloučit prostředky, které k sobě patří.  

10c) V místnosti č. 212 bude nainstalován interaktivní projektor.  
10d) Jednal s architektem ohledně projektu k zastínění atria v budově Hollar - do projektu musí být 

zapracováno umístění slaboproudu a odvod kouře.  
10e) Informoval o průběhu výběrového řízení na vedoucí osobního oddělení, příští týden se bude 

konat druhé kolo pohovorů.  
10f) Informoval o návrhu ředitele institutu IMS FSV UK -  zřízení nové ceny pro studenty, děkan 

sdělil, že vyhláškou ředitele je zavedení ceny v kompetenci ředitele institutu FSV UK.  
 
11) PhDr. Ing. P. Soukup – proděkan pro studijní záležitosti 
11a) V pátek 15. 5. 2015 AS UK schválil návrhy dílčích změn Pravidel pro organizaci studia FSV UK a 

Pravidel pro přiznávání stipendií na FSV UK.  
 
12) PhDr. Zuzana Kasáková, Ph.D.   
12a) Na schůzce se zástupci univerzity v Hongkongu byla projednána případná další spolupráce.  
12b) Na vedení IMS FSV UK byl projednán harmonogram akademického roku (termín pro sestavování  
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komisí pro státní zkoušky) – proděkan Soukup sdělil, že postačuje, aby na děkanát byly návrhy 
doručeny 14 dní před konáním státní zkoušky.   

12c) Informovala o konání konference The current populism in Europe: A threat to liberal democracy?, 
kterou IMS FSV UK pořádá ve spolupráci s Heinrich Böll Stiftung ve dnech 18. – 19. 5. 2015.   
 

 
13) PhDr. N. Švarcová, Ph.D. – proděkanka pro ekonomiku 
13a) Navrhla vytvořit metodiku k čerpání rozpočtu.  
 
 
 
 
Zapsala: Novosadová Klára 
Vidi: Filip Láb 


