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Zápis z jednání kolegia děkana 
 

Dne 20. října 2014 
 

Přítomni: T. Karásek, M. Kubát, J. Kolek, J. Končelík, K. Králová, F. Láb, N. Švarcová  
 
Omluveni: P. Soukup 
 
Sdělení děkana: 
1) Informoval, že na stravenkách je vytištěno logo FSV UK, zhotovení loga pro fakultu bylo vytvořeno 

bezplatně.  
2) Promoce absolventů rigorózního řízení se konají v úterý 2. prosince 2014 ve velké aule Karolina. 
3) Předložil ke schválení návrh dr. Tejkalové na udělení Mimořádné ceny rektora UK za rok 2014 pro 

studentské sdružení „Oživme Hollar“ – návrh kolegium děkana schválilo.  
4) Pro ujednocení komunikace (i financování) mezi studenty z „Oživme Hollar“ a vedením fakulty byl 

pověřen proděkan Karásek, pro případné dofinancování vybavení studentské místnosti podají 
zástupci „Oživme Hollar“ do konce února návrhy, které budou zahrnuty při sestavování rozpočtu, 
podané návrhy posoudí kolegium děkana, o studentské peníze lze žádat na AS FSV UK a AS UK. 
Vedení fakulty podporuje provozování aktivit studentské místnosti.  

5) Informoval o návrhu  prof. Říchové - vyvěšení emeritních děkanů fakulty v budově Hollar, 
proděkan Kubát navrhl, aby byly fotky zveřejněny na webových stránkách v odkazu historie 
fakulty. Na základě doložených podkladů bude projednán další postup. Doplnění rubriky Historie 
FSV UK zajistí proděkan Kubát.  

6) Zasedání kolegia děkana bude 27. 10. 2014 zrušeno.  
 
Informace proděkanů fakulty: 
 
6) doc. PhDr. M. Kubát, Ph.D. – proděkan pro vědu a výzkum  
6a) Na Cenu rektora 2014 pro nejlepší absolventy UK byl nominován absolvent magisterského studia 

Tomáš Samec.  
 
7) doc. MgA. F. Láb, Ph.D. – proděkan pro vnější vztahy  
7a) Na konci týdne byla fakulta zapojena do celopražského festivalu světla SIGNAL.  
7b) V den oslav 17. listopadu propůjčí fakulta prostory Hollaru na akci Free Velvet pořádanou 

studenty.  
 
8) PhDr. JUDr. T. Karásek, Ph.D. – proděkan pro zahraniční styky 
8a) Žádost o univerzitní půjčku k projektu VaVpI projednal a schválil AS FSV UK.  
8b) Informoval o způsobu financování databáze SAGE, fakulta projedná další možnosti financování 

přes rektorát UK.  S ředitelkou knihovny v Jinonicích bude projednáno pořízení databáze Taylor & 
Francis, děkan sdělil, aby se na financování podíleli i instituty FSV UK.  

8c) Děkan stanoví předsedu knihovní rady v Jinonicích, na RUK děkan zašle dopis týkající se knihovní a 
správní rady.  
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9) Ing. J. Kolek, MBA – tajemník  
9a) V pátek 24. 10. v den děkanského volna bude budova Hollar uzavřena, budova Opletalova a 

knihovna v Opletalově budou otevřeny. 
 
 
10) PhDr. K. Králová, Ph.D. – proděkanka pro zahraniční styky 

10a) Dne 29. 10. 2014 v 10.00 hod. se bude konat informativní schůzka se všemi  garanty a 
koordinátory cizojazyčných programů. 

10b) Dne 31. 10. 2014 přijede delegace z univerzity ze Šanghaje, za vedení fakulty se  schůzky 
zúčastní proděkan Karásek.  

  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zapsala: Novosadová Klára 
Vidi: Filip Láb 

 


