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Zápis z jednání kolegia děkana 
 

Dne 22. září 2014 
 
Přítomni: F. Láb, T. Karásek, J. Kolek, J. Končelík, M. Kubát, P. Soukup, N. Švarcová 
Omluveni: K. Králová 
 
Sdělení děkana 
1) Informoval, že od dnešního dne přecházejí všichni zaměstnanci fakulty na e-mailové řešení od 

Google Apps. Poděkoval zaměstnancům CIVT za vynikající přípravu na přechod i e-mailového 
řešení a za podporu i o víkendu.  Dnes se zúčastní schůzky s Bc. Martinem Urxem, ředitelem ÚVT.   

2) Požádal proděkanku Švarcovou, aby zjistila, způsob úhrady poplatku za tubus.   
3) Připomněl, že od 1. 10. 2014 bude spuštěna soutěž na insignie.  
4) Projednána žádost o sabatikl ředitele Hájka.  
 
Informace proděkanů fakulty: 
5) doc. PhDr. M. Kubát, Ph.D. – proděkan pro vědu a výzkum  
5a) Norské fondy a fondy EHP vyhlásily dvě nové výzvy – k přípravné návštěvě a z programu 

Spolupráce škol. Odkaz na podrobné informace je zveřejněn v Aktualitách odd. vědy – 
http://intranet.fsv.cuni.cz/FSVINT-1403.html. Termín oddělení vědy pro odevzdání vytištěné 
přihlášky je 21. říjen 2014.  

5b) MŠMT informuje o programu SCOPES, v jehož rámci je aktuálně možné podávat projekty 
Institucionální spolupráce (IP) mezi státy střední a východní Evropy a Švýcarskem. Podrobné 
informace:http://www.msmt.cz/vyzkum-a-vyvoj/program-scopes-nabizi-spolupraci-ve-vyzkumu-
mezi-vychodni. Termín oddělení vědy pro přípravné projekty: 25. října 2014. Termín oddělení 
vědy pro projekty IP: 10. listopadu 2014. 
 

6) doc. MgA. F. Láb, Ph.D. – proděkan pro vnější vztahy  
6a) Informoval, že fakulta má k dispozici tištěnou verzi Výroční zprávy FSV UK za rok 2013.  
6b) Sdělil, že oddělení pro vnější vztahy pořídilo nové propagační předměty. 
6c) Informoval, že po převedení zaměstnanců na Google Apps dojde k převodu i studentů, kteří budou 

mít číselný tvar e-mailového jména.  
 
7) PhDr. JUDr. T. Karásek, Ph.D. – proděkan pro rozvoj  
7a) Do 14 dnů bude FSV UK podávat monitorovací zprávu k projektu VAVpI.  
7b) Na inovaci kurzů je přihlášeno 55 projektů.   
 
8) Ing. J. Kolek, MBA – tajemník  
8a) Zaměstnancům fakulty byl odeslán manuál k používání turniketů umístěným v budově Hollar, 

používání turniketů je nyní ve zkušebním provozu. Z povinnosti opatření rektora vyplývá, že 
všichni zaměstnanci musí mít kartičku zaměstnance. 
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8b) Informoval, že byly zaměstnanci IKSŽ odcizeny ze stolu stravenky.  
8c) Studenti připravují studentskou akci Kreativní kemp pro studenty marketingu a PR, žádost 

studentů bude přeposlána řediteli IKSŽ.  Vedení fakulty podporuje tyto studentské aktivity.  
8d) Informoval o průběhu schůzek se zástupci nemocničních zařízení k získání nabídky pro komplexní 

prohlídky jako benefit pro zaměstnance fakulty. 
8e) K zazelenění prostor v objektu v Jinonicích bude mít schůzku s paní Augustýnovou ze České 

zemědělské univerzity.  
 

 
9) PhDr. Ing. P. Soukup – proděkan pro studijní záležitosti 
9a) Informoval, že se ve čtvrtek 2. 10. 2014 se konají imatrikulace a od 15. – 17. 10. 2014 se konají 

bakalářské promoce.  
9b) Sdělil, že z důvodu špatně nastaveného filtru v příslušné události ak. roku, se nemohli studenti 

prvních ročníků 15. 9. 2014 do cca 10:30 registrovat do předmětů ve svém studijním plánu.  
9c) Informoval, že se zúčastnil jednání k automatizovanému vyhodnocování testů, z nabídky lékařské 

fakulty byl doporučen systém pro on-line vyhodnocování a druhý systém na skenování OPEN 
OFFICE REMARK. 

9d) Na pracovní pozici vedoucího/vedoucí studijního oddělení je v tuto chvíli přihlášeno 60 uchazečů.  
 
10) PhDr. N. Švarcová, Ph.D. – proděkanka pro doktorské studium a další formy vzdělávání  
10b) Dne 16. 9. se zúčastnila druhého zasedání rady CŽV, dne 11. 10. se koná první Den CŽV UK, kde 

bude mít FSV UK pro propagaci stánek. 
10c) Zaměstnankyně studijního oddělení byla hospitalizovaná v nemocnici.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zapsala: Novosadová Klára 
Vidi: Filip Láb 

 


