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Zápis z jednání kolegia děkana 
 

Dne 27. dubna 2015 
 
Přítomni: T. Karásek, J. Končelík, M. Kubát, K. Králová, F. Láb, P. Soukup, N. Švarcová, J. Ulrich 
Omluveni: Z. Kasáková 
 
Sdělení děkana:  
1) Nastaveno pravidlo podepisování odměn - návrhy odměn na odděleních předkládané vedoucími 

oddělení budou následně parafovat i proděkani.   
2) Na zasedání AS FSV UK bude projednán návrh rozpočtu pro rok 2015.  
3) Na schůzce s rektorem UK na Pedagogické fakultě UK budou projednány principy financování UK, 

přepokládaný závěr jednání je pevný závazek UK zavedení plateb za vzájemnou výuku a i za 
studenty v placených programech a ERASMUS.   

4) Požádal o stanovisko nabídnout možnost studia na fakultě disidentům – z diskuze vyplynulo, že 
bude nutné nejprve naformulovat pravidla pro případné studium (připraví proděkan Soukup). 
Proděkanka Králová nabídla další možnost oslovit organizaci Člověka v tísni. Proděkan Kubát navrhl 
oslovit UK, aby o těchto politických věcech rozhodovala UK jako celek. 

 
Informace proděkanů fakulty: 
 
5) doc. PhDr. M. Kubát, Ph.D. – proděkan pro vědu a výzkum a pro doktorské studium 
5a) Informoval o průběhu jednání s prorektorem Konvalinkou a zástupci Matematicko-fyzikální fakulty 

o možnostech nastavení hodnocení vědy. Další postup bude připraven na základě požadavků 
uvedených v zápise z jednání, pro projednání nastavení hodnocení bude svolána akademická část 
rozšířeného kolegia děkana (ředitelé institutů). 

5b) Informoval o závěru ediční komise – předložené rukopisy s výjimkou jednoho byly indexovány, 
splňují podmínky pro postoupení rukopisu pro nakladatelství. 
 

6) doc. MgA. F. Láb, Ph.D. – proděkan pro vnější vztahy  
6a) Informoval, že Asociace evropských univerzit (European University Association, EUA) vyzývá 

všechny evropské univerzity k uctění památky obětí teroristického útoku na univerzitu v Garisse. 
Minuta ticha je plánována na pondělí 27. dubna 2015 ve 12:00 (CET) a má připomenout nejen 
nedávný útok v Keni, ale také všechny další útoky na univerzity a univerzitní hodnoty po celém 
světě. Univerzita Karlova se připojuje a plně podporuje výzvu EUA. 

6b) Na FSV UK byl doručen podnět Ing. Jiřího Zmatlíka Ph.D. k doplnění jeho akademických titulů v 
prohlášení FSV UK „Vyjádření ke kauze akademického pracovníka ČVUT Ing. Jiřího Zmatlíka Ph.D., 
nabízejícího vypracování prací za peníze“, akademické tituly byly obratem doplněny.  

6c) Na základě žádosti Mgr. Maršálka bude na webové stránky umístěna smlouva s firmou Netmail – 
informace pro přechod Google Apps.  

6d) Proběhla studentská akce Pavlač, organizátoři nesplnili domluvené podmínky konání akce, budova  
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nebyla v 7.00 hod. uklizena, organizátorům budou naúčtovány náklady na úklid budovy.  Vedoucí 
PTO pan Balík navrhuje zkrácení doby pro provozování studentských akcí na Hollaru. Pořadatelům 
Pavlače již nebude povoleno pořádání akcí. Do pravidel konání akcí na FSV UK bude přidáno, že 
dveře u zadního vchodu a vrchních pater budou během konání akcí uzavřeny a zákaz podávání 
tvrdého alkoholu.  
 

7) PhDr. JUDr. T. Karásek, Ph.D. – proděkan pro rozvoj  
7a) Ve středu se konala schůzka s autorským dozorem a stavební firmou na Krystalu. Bude uzavřena 

smlouva s dodavatelem skeneru. Výběr právní firmy pro realizaci výběrové řízení na IT, na knihy. 
Budeme hledat administrativního koordinátora stavby pro zajištění stavebního dozoru, atd.  

7b) Proběhlo jednání s kvestorem AMU k získání vedlejší budovy na Smetanově nábř., kvestor AMU 
pro další jednání osloví rektora UK. 

 
8) Mgr. J. Ulrich, MBA - tajemník 
8a) Informoval, že bylo zveřejněno opatření děkana č. 17/2015 Termíny pro předkládání dokladů a 

zúčtování záloh v závěru roku 2015, opatření děkana č. 16/2015 Čerpání dovolené na zotavenou v 
roce 2015 je připraveno k podpisu děkana.  V opatřeních je uvedeno, že u dokumentů, které 
nebudou doručeny v termínu, nelze předpokládat, že budou zpracovány (oddělení můžou 
dokumenty přijmout na základě schválení tajemníka a děkana), před koncem termínu bude rozeslán 
informační e-mail, v opatření děkana k čerpání dovolené je uvedeno, že čerpání dovolené mezi 
vánočními svátky nebude nařízeno, ale doporučeno.  

8b) Na rozšířeném kolegiu děkana byl schválen návrh rozpočtu pro rok 2015 a byl postoupen ke 
schválení na zasedání AS FSV UK.  

 
9) PhDr. Ing. P. Soukup – proděkan pro studijní záležitosti a další formy vzdělávání 
9a) Informoval o návrhu jmenovat i emeritní docenty na FSV UK jako je u jmenování emeritních 

profesorů - bude projednáno s proděkanem Kubátem.  
9b) Informoval o schůzce studijní komise – zavedení elektronického hodnocení, bude předloženo na AS 

FSV UK.   
 
10) PhDr. K. Králová, Ph.D. – proděkanka pro zahraniční styky 
a) Zúčastnila se vzdělávacího veletrhu pro východní Evropu v Düsseldorfu.   
b) V pátek 24. 4. se setkala s ředitelkou CEFRES s Clarou Royer, projednána mobilita pedagogů, systém 

hodnocení vědy. 
c) Vedoucí OZS se zúčastnil schůzky se zástupcem firmy ERA k prezentaci výsledků hodnocení 

spolupráce.  
d) Schůzka s koordinátory programu ERASMUS z jednotlivých institutů – apeluje, aby se instituty více 

angažovaly vysílat studenty na zahraniční stáže pro naplňování kvót.  
e) IMS jedná o návrhu systematického řešení budoucí podpory zahraničních stáží a ERASMUS  Česko–

německých studií.   
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11) PhDr. N. Švarcová, Ph.D. – proděkanka pro ekonomiku 
11a) Na RUK se zúčastnila jednání o doplacení stipendia bývalému studentovi doktorského studia.  

 
 
 
 
Zapsala: Novosadová Klára 
Vidi: Filip Láb 


