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Zápis z jednání kolegia děkana 
 

Dne 26. května 2014 
 
Přítomni: T. Karásek, J. Kolek, J. Končelík, K. Králová, M. Kubát, P. Soukup, N. Švarcová 
Omluveni: F. Láb 
 
 
Sdělení děkana: 
1) V červnu 2014 se bude konat Hyde Park pro zaměstnance děkanátu, termín bude upřesněn.  
2) V úterý 3. 6. 2014 zasedá AS FSV UK. 
3) Informoval, že FSV UK a UK stále usiluje o vedlejší budovu na Smetanově nábřeží. 
 
Informace proděkanů fakulty: 
 
4) PhDr. JUDr. T. Karásek, Ph.D. – proděkan pro rozvoj  
4a) Požádal kolegium děkana o rozhodnutí, zda FSV UK bude používat e-mailové řešení od Googlu 

nebo Microsoftu, kolegium jednohlasně odsouhlasilo, na základě prezentací, oslovit firmu Google.  
Proděkan Soukup navrhl, aby se i CIVT podílelo na zavedení nového systému, proděkan Karásek 
projedná s panem Ježkem, vedoucím CIVT. 

4b) Požádal o zaslání případných připomínek k vyhlášení soutěže o fakultě, návrh rozešle e-mailem. 
 
5) doc. PhDr. M. Kubát, Ph.D. – proděkan pro vědu a výzkum  
5a) Informoval o průběhu rady PRVOUKU P17 za účasti prorektora Royta, který se vyjádřil 

k připomínkám k povaze PRVOUKU.  
5b) Na udělení ceny "Medaile Josefa Hlávky" byli navrženi Doc. Barbara Köpplová, CSc. a Prof. Ing. 

Lubomír Mlčoch, CSc. – kolegium rozhodlo udělit cenu prof. Mlčochovi. 
5c) Na „Cenu Josefa Hlávky pro nejlepší studenty a absolventy pražských veřejných vysokých škol, 

brněnské techniky a mladé talentované pracovníky Akademie věd České republiky“ byl navržen 
Jaromír Baxa. Kolegium děkana schválilo nominaci Jaromíra Baxi. 

 
6) Ing. J. Kolek, MBA – tajemník  
6a) Vznesl dotaz prof. Potůčka, zda se bude na AS FSV UK projednávat spojení CESES a ISS FSV UK, 

děkan projedná na schůzce s předsedou Ekonomické komise a předsedou AS FSV UK. 
 
7) PhDr. Ing. P. Soukup – proděkan pro studijní záležitosti 
7a) Na fakultu byly zaslány výsledky Scio testů, na základě došlých výsledků budou rozeslány 

informační dopisy uchazečům o studium. Informoval, že došlo k mírnému poklesu uchazečů. 
7b) Dále informoval o průběhu přijímacích řízení do cizojazyčných programů.  
7c) Podmínky pro přijímací řízení na následující akademický rok budou dány jako podklad pro 

zasedání AS FSV UK. 
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8) PhDr. K. Králová, Ph.D. – proděkanka pro zahraniční styky  
8a) Zúčastnila se schůzky k projektu Kredo. 
8b) Na schůzce proděkanů pro zahraničí styky byly projednány meziuniverzitní dohody a nově vzniklé 

stipendium Václava Havla (UK nabídla 20 studentům možnost dokončit studium na UK 
prostřednictvím Stipendia Václava Havla, týká se studentů, kterým byla nelegitimně odepřena 
příležitost studovat ve své zemi – Ukrajina) – za FSV UK bude určena kontaktní osoba.   

8c) Informovala o plánu, aby byly od příštího roku  byly zavedeny přihlášky do cizojazyčných 
studijních oborů pouze on-line. 

8d) FSV UK se zúčastní veletrhu EAIE v Praze (fakulta má k dispozici jedno místo zdarma).   
8e) Navrhla, aby výuka češtiny pro zahraniční studenty byla přesunuta do budovy ve Voršilské ulici a 

požádala o zvážení vytvořit další reprezentativní místnost v budově  Hollar.  Děkan sdělil, že v tuto 
chvíli je prioritou vytvoření pracovních míst pro zaměstnance fakulty(i ve Voršilské), tudíž 
v budově Hollar není prostor pro vytvoření nových reprezentativních prostor, navrhl pro tyto 
účely pronajmout prostory v okolí budovy Hollar. 

8f) Vznesla dotaz na zakoupení databáze Taylor & Francis. Děkan navrhl, aby se instituty podíleli na 
financování. 

 
 
9) PhDr. N. Švarcová, Ph.D. – proděkanka pro doktorské studium a další formy vzdělávání  
9a) Sdělila, že předsedům oborových rad byl přeposlán prvotní návod pro vkládání studijního plánu 

do Sisu.   
9b) Na RUK se bude dnes konat schůzka k projednání  návrhu nového znění cotutelle smlouvy.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zapsala: Novosadová Klára 
Vidi: Filip Láb 

 


