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Zápis z jednání kolegia děkana 
 

Dne 2. března 2015 
 
Přítomni: T. Karásek, J. Končelík, M. Kubát, F. Láb, P. Soukup, N. Švarcová, J. Ulrich, 
Omluveni: K. Králová 
 
Sdělení děkana:  
1) Představil a přivítal nového tajemníka fakulty Mgr. Josefa Ulricha, MBA. 
2) V úterý 3. 3. 2015 zasedá AS FSV UK, na zasedání bude představen tajemník fakulty. Tajemník sdělil, 

že plánuje dále pokračovat ve svolávání porad vedoucích oddělení a tajemníků, proděkan Láb 
navrhl, aby se schůze tajemníků konala 1x za měsíc, ne jako doposud 1x za dva měsíce.  

3) Kolegium děkana projednalo kritéria pro přidělení finanční podpory k pořádání konferencí na FSV 
UK, kolegium rozhodlo, že bude přispívat částkou 100. 000,- Kč, žádost o přidělení příspěvku musí 
splňovat následující požadavky: jedná se o významnou odbornou mezinárodní vědeckou konferenci, 
minimální počet účastníku je 500. Podmínky budou upřesněny v opatření děkana.  

 
Informace proděkanů fakulty: 
doc. PhDr. M. Kubát, Ph.D. – proděkan pro vědu a výzkum a pro doktorské studium 
a) Na Cenu Miloslava Petruska za prezentaci byla za FSV nominována studentská aktivita Na dřeň a 

letní škola IMS (organizovaná proděkankou Královou).  
b) Grantová agentura ČR vyhlásila soutěž na standardní, juniorské a mezinárodní grantové projekty (s 

Německem, Koreou a Tchaj-wanem) s počátkem řešení od 1. 1. 2016. Termín zaslání návrhů na 
oddělení vědy: 20. března 2015. 

c) Grantová rada UK schválila předběžnou výši dotace SVV na rok 2015 - pro všechny projekty FSV UK 
byla doporučena vyšší dotace, než byla na přihláškách, místo 4 887 Kč 5 135 Kč. 

d) Dotace PRVOUK na rok 2015 je vyšší o 1 116 267 Kč, celkem bude činit dotace na všechny programy 
PRVOUK řešené na FSV UK v roce 2015 33 107 971 Kč. 

 
7) doc. MgA. F. Láb, Ph.D. – proděkan pro vnější vztahy  
7a) Zaměstnancům fakulty bude rozeslán informační dopis k poskytování lékařských prohlídek firmou 

Medicover.  
7b) Informoval instituty, aby evidovaly případné výhrůžky zaměstnancům spojené s vyjádřením 

v médiích, atd.  
7c) V pátek se uskutečnil přechod primárních studentských emailů v SIS na fakultní e-mail (primární e-

mail bude Google Apps a soukromý email studenta bude evidován jako sekundární), poděkoval panu 
Janu Zavřelovi a CIVT za vstřícnost během řešení a realizace studentských g-mailů. Dále kolegium 
projednalo a následně odsouhlasilo, aby harmonogram akademického roku spravovala v kalendáři 
gmailu vedoucí studijního oddělení, děkan navrhne předsedovi AS FSV UK, aby kalendář pro AS FSV 
UK organizoval jednatel senátu.  
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7d) FSV UK se připojuje k Dni celoživotního vzdělávání a Festivalu absolventů UK, který se koná v 
sobotu 11. dubna 2015. Na celouniverzitní akci naváže fakultní program v budově FSV UK  Hollaru.  
Večer bude na Hollaru pokračovat studentskou akcí.  

7e) Kolegium schválilo prodloužení otevírací doby budov fakulty do 21.00 hod., tato změna bude 
projednána s vedoucím PTO, předpokládaný termín pro zavedení prodloužené otevírací doby 
budovy je 9. 3. 2015, termín bude po domluvě s vedoucím PTO upřesněn.  

7f) Informoval o schůzce oddělení PR s děkanem fakulty k oslavám 25. výročí fakulty od jejího založení, 
byl projednán základní plán akcí, předběžně byl zarezervován na 21. 10. 2015 Vlastenecký sál pro 
oficiální část akademické obce a dne 20. 10. 2015 se budou v odpoledních hodinách konat 
studentské oslavy v Jinonicích. 

7g) S CIVT a proděkanem Karásek se zúčastnili schůzky na RUK k přechodu fakultních webových 
stránek na univerzitního šablonu – dojde ke sjednocení vzhledu webových stránek fakulty, auditu 
fakultních webů. Přechod by měl být realizován v době letních prázdnin, institutům bude zaslána 
informační zpráva.  

 
8) PhDr. JUDr. T. Karásek, Ph.D. – proděkan pro rozvoj  
8a) U kvestorky UK se konala schůzka s manažery k projektu VaVpI, za FSV UK se zúčastnil Mgr. Gec. 
8b) Návrh na nové uspořádání Areálové rady v Jinonicích – je nutné zaslat připomínky k opatření 

rektora „Statut Rady Správy areálu UK v Jinonicích“, děkan požádal o zaslání připomínek do středy 
4. 3. 2015, vyjádření FSV UK bude zasláno kancléřovi UK. Podklad bude přeposlán pro informaci 
panu tajemníkovi.   

 
PhDr. Ing. P. Soukup – proděkan pro studijní záležitosti 
a) Na schůzce univerzitní komise bylo sděleno, že ve studijním univerzitním systému dojde k úpravám, 

bude dvojjazyčný, známky by měly být nahrávány přes formáty  univerzitního systému, což by 
zjednodušilo přepisování známek do systému. Dále informoval o fungování komise pro SIS a o 
novém modulu pro přijímací zkoušky, na schůzce apeloval na vylepšení webového rozhraní pro 
uchazeče.  

b) Odhadovaný počet došlých přihlášek uchazečů je 7100, celkový počet uchazečů bude upřesněn.  
c) V pondělí 30. 3. 2015 se koná magisterská promoce, bude zrušena porada kolegia děkana.   
d) Informoval, že se CIVT zúčastní informační schůzky na FF UK k zavedení elektronického rozhraní 

výuky (elektronický systém hodnocení výuky) na FSV UK.  
 
PhDr. N. Švarcová, Ph.D. – proděkanka pro ekonomiku 
a) Informovala, že výběrové řízení na vedoucí EO probíhá ve spolupráci s personální agenturou, 

k finálnímu kolu pohovoru byli vybráni 4 kandidáti.  
b) Dále sdělila, že byl ukončen termín pro podávání přihlášek do výběrového řízení na pracovní pozici 

vedoucí osobního oddělení, termín výběrového řízení bude upřesněn.  
c) K sestavování rozpočtu, nastavení mechanismů kontroly a principů rozpočtu se sejde proděkanka 

Švarcová, děkan a tajemník fakulty.  
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Zapsala: Novosadová Klára 
Vidi: Filip Láb 


