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Zápis z jednání kolegia děkana 
Dne 2. listopadu 2015 

 
Přítomni: T. Karásek, Z. Kasáková, J. Končelík, M. Kubát, F. Láb, P. Soukup, N. Švarcová  
Omluveni: T. Weiss 
 
Sdělení děkana:  

1) V úterý 3. 11. 2015 zasedá AS FSV UK.  
2) V rámci 15. výročí od svého založení pořádá Centrum pro sociální a ekonomické strategie 

FSV UK ve dnech od 3. – 4. 11. 2015 pořádá kritickou rozpravu „Vize a skutečnost“ nad 
publikací CESES Vize rozvoje České republiky do roku 2015, vydanou v roce 2001, a dále 
vernisáž „15 let CESES FSV UK“, sympozium „Vize rozvoje České republiky do roku 2030“. 

 
Informace proděkanů fakulty: 
3) doc. PhDr. Michal Kubát, Ph.D. - proděkan pro vědu a výzkum a pro doktorské studium 
3a) Informoval o návrhu zrušit nastavení rozesílání informačních e-mailů ze  SIS všem členům 

oborových rad na FSV UK a CERGE.  
3b) Hodnocení vědy – na RUK byl odeslán seznam všech excelentních výsledků, čeká se na 

sestavení panelů na RUK.  
3c) V rámci PRVOUK P17 probíhá sběr publikačních výsledků, které se ucházejí o odměnu z 

prostředků koordinátora. Termín pro zaslání výsledků: 8. listopadu 2015. 
Formuláře jsou zveřejněny na http://intranet.fsv.cuni.cz/FSVINT-2343.html. 

3d) Ministerstvo vnitra ČR vyhlašuje druhou veřejnou soutěž v rámci Programu bezpečnostního 
výzkumu České republiky 2015-2020. Podporují se projekty aplikovaného výzkumu 
(základní výzkum může sloužit pouze jako nezbytný předpoklad pro získání výsledků 
aplikovaného výzkumu). Hlavním cílem Programu je zvýšení bezpečnosti státu a občanů s 
využitím nových technologií, poznatků a dalších výsledků aplikovaného výzkumu, 
experimentálního vývoje a inovací.  
Podrobné informace a přílohy projektu: http://www.mvcr.cz/clanek/vyhlaseni-druhe-
verejne-souteze.aspx. 
Termín pro odevzdání písemné verze projektu: 10. prosinec 2015.  

 
4) doc. MgA. Filip Láb, Ph.D. - proděkan pro vnější vztahy 
4a) Informoval o žádosti zaslané z IPS FSV UK - individuálně zrušit studentské e-maily po 

ukončení studia na FSV UK, v případě, že není řádný student, nemá nárok na používání 
fakultního studentského mailu, nárok na využívání fakultního emailu mají pouze studenti a 
absolventi, proděkan Karásek projedná na CIVT.  

4b) Fakultní skútry byly opatřeny polepy, fázi přípravy rezervační systému na půjčování skútrů  
zjistí proděkan Soukup, bude vyhlášen pilotní provoz půjčování skútrů, zapůjčení skútrů 
bude nabídnuto senátorům AS FSV UK. 
 



 

  
 Univerzita Karlova v Praze, Fakulta s ociálních v ěd  /  Smetanovo nábřeží 6, 110 01 

Praha 1 
dekan@fsv.cuni.cz, tel: 222 112 236 

www.fsv.cuni.cz 

4c) Na schůzce k fakultnímu webu bude jednáno o návrhu převést extranet na univerzitní 
šablonu, na schůzce budou zváženy všechny varianty, musí být jasné, co musí být připraveno 
pro převod – jasné nastavení pro rozdělení dokumentů na intranet a extranet.   

4d) Informoval, že na dvoře budovy Hollar dochází k opakovanému porušování zákazu kouření 
jak zaměstnanci fakulty, tak studenty. Pan Balík bude požádán o připravení návrhů, 
upozorňujících na zákaz kouření.   

 
5)  PhDr. JUDr. T. Karásek, Ph.D. – proděkan pro rozvoj  
5a) V pátek byla předána stavba depozitáře zhotovitelem, technický dozor investora bude 

kontrolovat odstraňování nedodělků stavby.  
5b) V rámci projektu OP VVV bylo ředitelům institutů FSV UK nabídnuto, aby vytvořili společný 

projekt, k dohodě došlo zatím mezi 3 instituty FSV UK – návrh vytvořit jeden projekt, který je 
řízen centrálně a fakulta zajišťuje administrativní suport.  

 
6)  PhDr. Ing. Petr Soukup - proděkan pro studijní záležitosti a další formy vzdělávání 
6a) Za FSV UK se zúčastnil „Juniorské univerzity“. Je nutné tuto aktivitu zpropagovat na 

webových stránkách, popř. přednášky nahrát na YouTube.  
6b) Od příštího týdne nastupuje nový kolega na SIS za pana Zavřela.  
 
7)  PhDr. Zuzana Kasáková, Ph.D. - proděkanka pro zahraniční styky 
7a) Ve dnech od 9. -. 10. 2015 bude zastupovat FSV UK na Dnech Univerzity Karlovy v Lovani a 

Bruselu.  
7b) Dne 16. 11. 2015 se bude konat setkání International Advisory Board Meeting na RUK. 
7c) Fungování OZS a vyúčtování zahraničních cest – agenda cestovních příkazů bude předána na 

ekonomické oddělení.  
7d) Projednáno používání anglické znění zkratky fakulty FSS UK – důvodem je rozdílné znění, 

které může být zaměněno za Fakultu sociálních studií MU, nadále bude i v anglické verzi 
užíváno zkratky FSV UK.   

 
8)  PhDr. N. Švarcová, Ph.D. – proděkanka pro ekonomiku 
8a) Čerpání stipendia pro uprchlíky (studenty FSV UK) ze stipendijního fondu – bude 

projednáno na AS FSV UK jako změna čerpání v rozpočtu.  
8b) Informovala o průběhu kontroly čerpání rozpočtu FSV UK děkanátu a institutů FSV UK za 3. 

Q – kontrola proběhla v pořádku, v souladu s nastavenými pravidly čerpání rozpočtu.   
8c) Prohlášení o mlčenlivosti bylo zkonzultováno s právníky, pro zaměstnance nevznikají nové 

povinnosti, svým podpisem ztvrzují stávající povinnosti, bude předáno na poradě vedoucích 
oddělení.  

8d) Informovala o vyjádření právníků ve věci víza Mgr. Josefa Ulricha.  
 
Zapsala: Novosadová Klára 
Vidi: Filip Láb 


