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Zápis z jednání kolegia děkana 

 

Dne 21. dubna 2015 

 

Přítomni:  T. Karásek, Z. Kasáková, J. Končelík, M. Kubát, K. Králová, F. Láb, N. Švarcová, J. Ulrich 
Omluveni: P. Soukup, K. Králová 
 

Sdělení děkana:  

1) Kolegium projednalo návrh rozpočtu FSV UK pro rok 2015, předložený návrh odsouhlasilo a 
rozhodlo postoupit k projednání rozšířenému kolegiu děkana.  

2) Dále kolegium děkana diskutovalo o projektu VaVpI. 
3) Informoval o odvolání ředitele ÚVT Martina Urxe, novým ředitelem ÚVT jmenován Ing. Papírník. 
4) Kolegium děkana diskutovalo o návrhu změn Statutu FSV UK.  
 

Informace proděkanů fakulty: 

5) doc. PhDr. M. Kubát, Ph.D. – proděkan pro vědu a výzkum a pro doktorské studium 

5a) FSV UK byla pozvána RUK do letošního oborového hodnocení v rámci projektu U-Multirank v 
oborech historie, sociologie, sociální práce. Fakultním koordinátorem byla pověřena Mgr. 
Horníčková.  

5b) Byla vyhlášena Cena ministra školství, mládeže a tělovýchovy pro vynikající studenty a absolventy 
studia ve studijním programu a za mimořádné činy studentů.  Cena je určena studentům v 
bakalářském, magisterském nebo doktorském studiu za mimořádné výsledky ve vědecké, 
výzkumné, vývojové nebo další tvůrčí činnosti.   
Písemný návrh na udělení ceny musí obsahovat: 

1. Jméno a příjmení studenta nebo absolventa, datum narození, bydliště, 
2. název studijního programu a oboru a název vysoké školy a fakulty, kde byl studijní program 

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

výzkumné, vývojové, umělecké nebo další tvůrčí činnosti,   
4. zdůvodnění návrhu na udělení ceny, 
5. CV, 
6. doklady o výsledcích studijní, vědecké, výzkumné a další tvůrčí činnosti. 

Termín zaslání návrhu na odd. vědy: 6. května 2015. 
5c) Dále byla vyhlášena Cena Josefa Hlávky pro nejlepší studenty a absolventy. Cena je určena studenty 

v bakalářském, magisterském nebo doktorském studiu a absolventy (max. 5 let od ukončení studia), 
kteří prokázali výjimečné schopnosti a tvůrčí myšlení ve svém oboru, do 33 let jejich věku. 
Písemný návrh na udělení ceny musí obsahovat: 
1) Základní informace o studentovi/absolventovi  
2) působiště studenta/absolventa, název studijního oboru, typ studijního programu, 
3) zdůvodnění návrhu na udělení ceny, kde bude zhodnocen průběh studia, úspěchy dosažené ve 
vědecké činnosti či získaná ocenění nominovaného. 
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Termín zaslání návrhu na odd. vědy: 20. května 2015. 
5d) MŠMT informuje o programu česko-francouzské spolupráce v rámci akce MOBILITY. Podporuje se 

mobilita výzkumných pracovníků spolupracujících na řešení mezinárodních projektů základního 
výzkumu. Podrobné informace: http://www.msmt.cz/vyzkum-a-vyvoj/vyzva-k-podavani-navrhu-
spolecnych-cesko-francouzskych-2. 
Formuláře: http://www.msmt.cz/vyzkum-a-vyvoj/formular-mobility-francie.  
Termín oddělení vědy pro písemnou verzi návrhu projektu: 22. červen 2015 

5e) MŠMT informuje o programu česko-polské spolupráce v rámci akce MOBILITY. Podporuje se 
mobilita výzkumných pracovníků spolupracujících na řešení mezinárodních projektů základního 
výzkumu: jedná se o pobyty krátkodobé (1-15 dní) nebo dlouhodobé (1-3 měsíce).  
Podrobné informace: http://www.msmt.cz/vyzkum-a-vyvoj/vyzva-k-podavani-navrhu-spolecnych-
cesko-polskych-vyzkumnych-2. 
Formuláře: http://www.msmt.cz/vyzkum-a-vyvoj/formular-mobility-polsko. 
Termín oddělení vědy pro písemnou verzi návrhu projektu: 3. červen 2015. 

 

6) doc. MgA. F. Láb, Ph.D. – proděkan pro vnější vztahy  
6a) Informoval, že se bude konat celofakultní Hyde Park věnovaný problematice SIS, předpokládaný 

termín konání je 14. 5. v 17.00 hod. – termín bude upřesněn.  
6b) Minulý týden se konala na Hollaru studentská akce (projekce a přednášky po celou noc), ve čtvrtek 

23. 4. 2015 se koná na Hollaru festival Pavlač, akce Dýmkařský den na Hollaru nebyla povolena 
z důvodu zákazu kouření ve fakultních budovách.  

6c) Informoval, že v rámci oslav 25. výročí od založení fakulty jsou připraveny webové stránky na 
konferenci TEDx. 

6d) Informoval o návrhu, aby propagační předměty FSV UK bylo možné zakoupit na vrátnici – kolegium 
s návrhem souhlasí.  

6e) Z ISS FSV UK od Mgr. Maršálka přišla výzva ke zveřejnění smlouvy se společností Google. Proděkan 
Láb a Karásek sdělili, že smlouva s Googlem uzavřena nebyla, podmínky užívání byly komunikovány 
s firmou Netmail, smlouva je kdykoliv k nahlédnutí na děkanátu.   
 

7) PhDr. JUDr. T. Karásek, Ph.D. – proděkan pro rozvoj  
7a) CIVT ve spolupráci s ÚVT připravilo k implementaci zaheslování webových stránek přes Shibboleth, 

poděkoval CIVT za spolupráci. 
 
 
Zapsala: Novosadová Klára 
Vidi: Filip Láb 


