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Zápis z jednání kolegia děkana 
 

Dne 2. června 2014 
 
Přítomni: F. Láb, T. Karásek, J. Kolek, J. Končelík, K. Králová, M. Kubát, P. Soukup, N. Švarcová 
Omluveni:  
 
 
Sdělení děkana: 
1) V úterý 3. 6. 2014 zasedá AS FSV UK. 
2) Na základě jednání na RUK o budovách UK pověřil proděkana Karáska o koordinaci nad přípravou 

dohody pro FHS UK a FF UK pro převzetí Jinonického areálu do správy FSV UK a její součásti 
dohody o místnostech, rekonstrukci areálu provede UK. 

3) Informoval o výhledu výběrových řízení na pozice ředitelů, vedoucího CIVT, na vedoucí SVI 
výběrové řízení již probíhá.   
 

 
Informace proděkanů fakulty: 
 
4) doc. MgA. F. Láb, Ph.D. – proděkan pro vnější vztahy  
4a) Na zasedání AS FSV UK byla jako podklad pro jednání odeslána výroční zpráva.  
4b) Na schůzce se OZS byly vybrány zahraniční veletrhy, kterých se zúčastní zástupci FSV UK.  
 
5) PhDr. JUDr. T. Karásek, Ph.D. – proděkan pro rozvoj  
5a) Z RUK bylo zasláno druhé zadání do projektu Kredo, do 30. 6. 2014 musí být na RUK odevzdán 

vyplněný dotazník, který se komplexně zabývá naším pohledem na fungování celého systému 
studia, včetně jeho internacionalizace.  

5b) Informoval o proběhu schůzky s dodavatelem Sage k projektu VaVpI.  
5c) Sdělil, že minulý týden došlo k útokům na fakultní servery, kolegium projednalo, že fakulta musí 

mít jasně daného administrátora, který bude provádět pravidelnou kontrolu webů, 
administrátorům bude rozeslána žádost o informaci k aktuálnímu stavu webů, po té bude odeslán 
informační e-mail nadřízenému zaměstnanci. CIVT nadefinuje podmínky pro používání hostingu. 
Pro informaci bude zadána poptávka i na komerční subjekty. Pan Ježek bude povolán 
k odpovědnosti za nefunkčnost e-mailu.  

 
6) Ing. J. Kolek, MBA – tajemník  
6a) Připomněl, že do 30. 6. 2014 je možné čerpat ze sociálního fondu příspěvek na dopravu a 

příspěvek na úroky z hypotéky upravené v opatření děkana č. 11/2014. 
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7) PhDr. Ing. P. Soukup – proděkan pro studijní záležitosti 
7a) Informoval, že vedoucí studijního oddělení je v pracovní neschopnosti, na výpomoc studijnímu 

oddělení v době přijímacích a státních zkoušek bude oslovena sl. Hykešová.  
7b) Na jednání komise pro informatiku byla projednána platforma webů a vývoj SIS.   
7c) Na zasedání studijní komise AS UK byly projednány podmínky hodnocení studentů.  
7d) Z ÚVT byl zaslán přehled plateb za výuku napříč UK. 
7e) U oborů, kde byly přijímací řízení zpracovány přes scio budou vygenerována rozhodnutí o přijetí 

ke studiu.   
 

 
8) PhDr. K. Králová, Ph.D. – proděkanka pro zahraniční styky  
8a) Informovala, že se minulý týden konal mezinárodní workshop Jews and Gentiles in East Central 

Europe in the 20th Century, který hostovala právnická fakulta a Karolinum. 
8b) Na výuku češtiny pro cizince požaduje kolegium děkana, aby byla vyhrazena výuková místnost i 

v budově Hollar, Klára Novosadová projedná s Mgr. Kryšpínovou.  
8c) Od 23. 6. do 4. 7. 2014 bude proděkanská místnost k dispozici zástupcům pořádání Summer 

Seminar Nationalism, Religion and Violence (proděkanka Králová a Dr. Jiří Kocian).  
 
 
9) PhDr. N. Švarcová, Ph.D. – proděkanka pro doktorské studium a další formy vzdělávání  
9a) Z RUK byla fakulta oslovena k vyjádření ve věci dlouhodobého plánování počtů doktorandů a 

důvodů oscilace, FSV UK nezaznamenala pokles počtů doktorandů.  
9b) Informovala, že na schůzce na RUK byl schválen nový návrh znění cotutelle smlouvy, na webových 

stránkách UK by měl být k dispozici na začátku semestru 2014/2015,  mělo by dojít ke zrychlení 
vyřizování smluv.  

9c) V pátek 6. 6. 2014 se zúčastní na RUK jednání k elektronizaci doktorského studia.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zapsala: Novosadová Klára 
Vidi: Filip Láb 

 


