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Zápis z jednání kolegia děkana 

 

Dne 23. září 2015 

 

Přítomni: T. Karásek, J. Končelík, F. Láb, N. Švarcová 

Omluveni: Z. Kasáková, M. Kubát, P. Soukup 

 

Sdělení děkana:  

1) Informoval o výsledku jednání Disciplinární komise FSV UK – na návrh disciplinární komise rozhodl 
udělit sankci podmínečné vyloučení na 3 roky studentům Romanu Šlachtovi a Elnuru Guliyevovi.  

2) Oddělení vědy vyhlásilo Cenu Jaroslava Jirsy za nejlepší učebnici roku. Cena je udělována autorovi či 
autorskému týmu za učebnici vydanou Univerzitou Karlovou, případně jejími součástmi v 
předchozím kalendářním roce (tj. vročení 2014) nebo autorovi či autorskému týmu z Univerzity 
Karlovy publikujícímu v jiném než univerzitním nakladatelství. Cenu lze udělit pouze za první 
vydání publikace, u titulů vícedílných lze cenu udělit až po vydání posledního dílu. Termín 
předkládání návrhů na udělení Ceny na oddělení vědy je 25. září 2015. 
 

 

Informace proděkanů fakulty: 

 
3) PhDr. JUDr. T. Karásek, Ph.D. – proděkan pro rozvoj  
3a) Zúčastnil se setkání členů Fulbrightova programu, kde byla projednána nabídka spolupráce FSV UK.  
3b) Zúčastnil se semináře na RUK k přípravě fakultního zapojení do operačního programu Výzkum, 

vývoj a vzdělávání (OP VVV), kde zazněl požadavek univerzity, aby fakulty do 19. 10. zpracovaly 
podrobnější anotace svých projektových záměrů (příprava konkretizované anotace – osy projektu), 
které budou sloužit jako základ strategického plánu rozvoje (SPR) UK. Tento dokument je 
požadován řídícím orgánem OP VVV, tedy ministerstvem školství, jako podklad pro podávání všech 
následných projektových žádostí. Z toho důvodu požádal děkana o svolání mimořádného 
rozšířeného kolegia. Podkladové materiály pro jednání rozešle členům rozšířeného kolegia a Mgr. 
Rennerovi, rozšířené kolegium děkana se sejde 5. 10. 2015 od 15,00 hodin v místnosti č. 212 a 
hlavním tématem bude OP VVV.  

3c) Operační program VaVpI – stavební práce depozitáře Krystal probíhají podle upraveného 
harmonogramu. 

3d) Mgr. Gec připravuje podmínky pro ukončení nájemních smluv ve stávajících depozitářích.   
3e) Informoval o návrhu pana Ježka, aby CIVT mělo ve sdíleném kalendáři se zaměstnanci fakulty 

vytvořeno harmonogram plánovaných oprav serverů a techniky, při kterých dojde k odstávce 
serverů, kolegium se rozhodlo zachovat stávající řešení, a to zasílání informací e-mailem minimálně 
týden dopředu před plánovanou opravou.  
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4) doc. MgA. F. Láb, Ph.D. – proděkan pro vnější vztahy 

4a) Jednal s vedoucí oddělení pro vnější vztahy s PhDr. Fišerovou o nárůstu agendy na oddělení vnějších 
vztahů a informoval o návrhu zaměstnat doktoranda na zpracování částečné agendy oddělení – 
kolegium návrh schválilo.  

4b) Na schůzce s Mgr. Doleželovou byla dojednána příprava dokumentu s termíny k účetní závěrce za 
rok 2015, kde budou podrobně rozepsány položky s termíny dodání. Dokument bude rozeslán pro 
informaci všem zaměstnancům fakulty hromadným e-mailem na začátku a na konci října a 
v listopadu 2015. Podklady musí být dodány řádně zpracované do daného termínu.  

4c) S Ing. Mirkou Svobodovou jednal o nastavení benefitů pro zaměstnance, nově by byl předáván 
„uvítací balíček“ pro nové zaměstnance, který by obsahoval manuál pro nástup zaměstnance a 
reklamní předměty. Kolegium děkana pověřilo proděkana Karáska, aby se účastnil jednání o 
nastavení mechanismu pro vyplácení školkovného s vedoucí osobního oddělení.  

4d) K dispozici jsou fakultní pohledy, nové fakultní oblečení bude představeno na otevření studentského 
klubu.  

4e) Při zápisech do studia na FSV UK nedošlo k předání dotazníků studentům, výzkum neproběhl.  
 

 
 
 
 
Zapsala: Novosadová Klára 
Vidi: Filip Láb 


