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Zápis z jednání kolegia děkana 

 

Dne 26. leden 2015 

 

Přítomni: T. Karásek, J. Kolek, J. Končelík, K. Králová, M. Kubát, F. Láb,  
Omluveni: P. Soukup, N. Švarcová 
 

Sdělení děkana:  

1) Kolegium děkana projednalo mechanismus pro výběr vítězných návrhů fakultního hesla (motta, 
sloganu) a motivu fakultního žezla – prostřednictvím Google Apps budou rozeslány návrhy otevřené 
soutěže pro výběr deseti insignií akademické obci, senátorům FSV UK a členům Vědecké rady FSV 
UK. Po ukončení výběru bude předáno ke konečnému rozhodnutí výběrové komisi, sestavené 
děkanem. 

2) Informoval o změně pravomocí a o rozdělení agend ve vedení fakulty – proděkanka Švarcová se 
stává proděkankou pro ekonomiku (bude se podílet při sestavování a kontrole rozpočtu děkanátu, 
institutů, atd.), agendu doktorského studia a dalších forem vzdělávání převezme proděkan Kubát, 
touto úpravou pravomocí dojde k jasně definované spolupráci jednotlivých proděkanů 
s jednotlivými odděleními děkanátu. Dále bude nadefinována vazba tajemníka fakulty s ostatními 
členy vedení fakulty a objem práce na sekretariátech institutů pro spolupráci s jednotlivými 
odděleními děkanátu.  

3) Kolegium rozhodlo, že místnost č. 212 v budově Hollar bude výhradně  využívána k 
reprezentativním akcím, nebude v ní probíhat výuka ani letní školy v čase výuky v době semestru. 
Pro letní školy, konané v době semestru budou nalezeny náhradní prostory mimo fakultu.  

4) Informoval o přípravě a utváření pravidel hodnocení RUV (hodnocení uměleckých výstupů).  
 

Informace proděkanů fakulty: 

5) doc. MgA. F. Láb, Ph.D. – proděkan pro vnější vztahy  
7a) Informoval, že se na žebříčku hodnocení nejlepších ekonomických škol v ČR zveřejněné 

v Hospodářských novinách umístil na prvním místě Institut ekonomických studií FSV UK.  
7b) Oddělení pro vnější vztahy rozeslalo prostřednictvím e-mailu dokumenty s informacemi o aktivitách 

PR - výčet standardních služeb, které nabízí fakulta v oblasti PR, přehled oficiálních informačních 
kanálů, informace k použití logotypu FSV, barevnosti institutů a typografii. 

7c) Fakulta se bude podílet na přípravě newsletteru Klubu Alumni  UK.  
7d) Studentské sdružení „Oživme Hollar“ získalo Mimořádnou cenu rektora UK. 
 
8) PhDr. JUDr. T. Karásek, Ph.D. – proděkan pro rozvoj  
8a) Informoval, že dojde k navýšení částky na rekonstrukci objektu Krystal, důvodem jsou 

nepředpokládané stavební práce v objektu, na schůzce s kvestorkou UK projedná způsob úhrady 
této částky (možnosti zaplacení z úspor evropského projektu VaVpI  nebo úspor UK).   

8b) Do konce března 2013 proběhne na FSV UK interní audit k projektu VaVpI, bude nutná součinnost 
s ekonomickým oddělením pro vysvětlení účetních operací. 
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8c) Informoval, že byla zprovozněna databáze Taylor & Francis, informace byla zaslána na instituty FSV 
UK.  

8d) Připravil dopis pro studenty FSV UK s informacemi k používání Google Apps – znění dopisu 
projedná s panem Ježkem a proděkanem Lábem. 

8e) Obdržel zprávu o provedené analýze k postupům pro zavedení elektronického oběhu dokumentů na 
FSV UK.  

8f) Nominoval tým Kredo 2015.  
 

9) Ing. Jindřich Kolek, MBA – tajemník 

9a) Informoval, že RUK provádí výběrové řízení na mobilního operátora, děkan sdělil, že se fakulta 
připojí na základě výsledku vysoutěžených podmínek na RUK.   

9b) Informace k sestavování smluv projednané na schůzi právníků na RUK rozeslal e-mailem 
tajemníkům a ředitelům institutů, vedoucím oddělení.  

 

10) PhDr. K. Králová, Ph.D. – proděkanka pro zahraniční styky 

10b) Informovala, že bylo uzavřeno memorandum s Knihovnou Václava Havla, na instituty fakulty byla 
zaslána informace o možnosti využít tohoto memoranda ke spolupráci případně k další propagaci, 
na webových stránkách fakulty bylo zveřejněno logo Knihovny Václava Havla. 

10c) Výběrové řízení na vedoucího OZS bude uzavřeno na konci ledna 2015. 
10d) Dnes proběhnout výběry studentů na meziuniverzitní dohody. 
10e) Informovala o dalším jednání v rámci UK o Erasmus+, navázání spolupráce s novými zeměmi 

programu mimo EU, oslovila ředitele ke spolupráci, aby definovali země, o které bude mít FSV UK 
zájem. 

10f) Informovala, že se UK aktivně zapojila do portálu propagujícího studium v České republice. OZS 
FSV poskytlo RUK kontakt na studenty v cizojazyčných programech reprezentující jak FSV, tak UK. 

10g) Informovala o připravované schůzce s reprezentanty Aspen Institut ohledně jejich návrhu možné 
spolupráce na vzdělávání profesionálních politiků.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Zapsala: Novosadová Klára 
Vidi: Filip Láb 


