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Zápis z jednání kolegia děkana 
 

Dne 3. listopadu 2014 
 
Přítomni: T. Karásek, M. Kubát, J. Kolek, J. Končelík, K. Králová, F. Láb, P. Soukup, N. Švarcová  
Omluveni:  
 

Sdělení děkana: 
1) Projednán systém přerozdělení finančních prostředků z institucionálních prostředků podle nově 

nastavených pravidel, bude předmětem dalšího jednání na zasedání AS FSV UK. 
2) Informoval o výsledcích výběrových řízení: post vedoucího CIVT obhájil pan Ježek a ředitele IES 

FSV UK PhDr. Martin Gregor, Ph.D., na IKSŽ FSV UK ve výběrovém řízení zvítězila PhDr. Alice 
Tejkalová, Ph.D., na vedoucí studijního oddělení byla vybrána Mgr. Dana Svobodová. Po skončení 
všech výběrových řízení budou výsledky zveřejněny na webových stránkách.  

3) Požádal tajemníka o přeposlání analýzy pracovní kapacity získané na jednání tajemníků 
v Olomouci.  

4) Aktualizace dlouhodobého záměru posílat do 15. prosince děkanovi prostřednictvím e-mailu.   
5) Schůzka kolegia děkana bude zrušena 10. 11. 2014 (účast děkana na rozšířeném kolegiu rektora) a 

17. 11. 2014. Náhradní termín schůzky bude upřesněn.  
 

 

Informace proděkanů fakulty: 
6) doc. PhDr. M. Kubát, Ph.D. – proděkan pro vědu a výzkum  
6a) Vyhlášena výzva k nominacím do hodnotících panelů GAČR. Veškeré informace včetně návrhové 

listu jsou zveřejněny na http://www.gacr.cz/vyzva-k-nominacim-na-cleny-hodnoticich-panelu-ga-
cr/. Termín zaslání návrhu na odd. vědy: 28. listopadu 2014 

6b) Na základě dopisu RUK byli osloveni ředitelé se žádostí o nominaci perspektivních žadatelů o ERC 
granty. Na RUK byla vytvořena pracovní skupina, která má podpořit jejich dlouhodobou a 
systematickou přípravu. Návrhy je nutné poslat P. Hillerové, která je kontaktní osobou pro ERC 
granty na FSV, nejpozději do 6. listopadu 2014. 

 
7) doc. MgA. F. Láb, Ph.D. – proděkan pro vnější vztahy  
7a) Informoval, že na schůzce se zástupci firmy Veroid projednali s proděkanem Soukupem případné 

využití služby pro vydávání digitálních verifikačních odznaků.  
7b) Informoval, že bylo vytvořeno nové propagační video pro zahraniční uchazeče, bylo představeno 

na schůzce garantů a koordinátorů cizojazyčných programů.  
7c) Fakulta navázala spolupráci na pořádání jazykových kurzů s koordinátorkou pobočky AIESEC na 

Univerzitě Karlově. 
7d) fakultní aplikace GA (Google Apps) bude využívat logo FSV UK 
7e) fakultní skútry budou polepeny logem fakulty až po jejich dodání (polepy budou dodány na 

základě rozměru skútrů), dále sdělil, že FSV UK připravuje e-shop s propagačními předměty. 
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8) PhDr. JUDr. T. Karásek, Ph.D. – proděkan pro zahraniční styky 
8a) V rámci projektu VaVpI vybrala komise na RUK firmu, která bude rekonstruovat Krystal, bude ještě 

schváleno kvestorskou UK.  
8b) Bezdrátová síť Eduoram je připravena ke spuštění a k užívání v prostorách budovy Hollar, po 

otestování fungování sítě Eduoram bude vypnuta síť FSV OPEN.  
8c) Informoval, že CIVT  dojednalo s ÚVT napojení fakultní databáze WhoIS (fakultní telefonní 

seznam) na univerzitní databázi WhoIS, pro propojení databází musí pověření zaměstnanci na 
sekretariátech institutů a děkanátu doplnit údaje v systému.   

8d) Proběhla schůzka s ředitelkou knihovny v Jinonicích ohledně pořízení databáze Taylor and Francis, 
způsob pořízení bude předmětem dalších jednání na UK a s FHS UK.   

8e) Informoval o návrhu stavebních úprav v rámci rozšíření studentské místnosti v budově 
v Jinonicích (studentská místnost a sklad pro knihovnu). Děkan navrhl prostory pro knihovnu 
spíše pronajmout a dodal, že pro knihovnu budou skladovací prostory v objektu Krystal. 

 
9) PhDr. K. Králová, Ph.D. – proděkanka pro zahraniční styky 
9a) Na schůzce s garanty a koordinátory cizojazyčných programů byla prezentována dosavadní práce 

zahraničního oddělení a PR, bude rozeslán zápis zjednání.  
9b) Rektorát UK jedná o možnosti akreditace našich placených programů ve Spojených státech, OZS 

podává podklady -  kolegium spolupráci podporuje. 
9c) Na instituty fakulty byla zaslána výzva Pavla Bělobrádka k navázání lepší spolupráce mezi zástupci 

českými a zahraničními univerzitami – je plánováno setkání zástupců českých a zahraničních 
univerzit.  

9d) Poděkovala Mgr. Rennerovi z oddělení vědy za administrativní zpracování podkladů pro udělení 
čestného titulu „hostující profesor“ na Univerzitě Karlově v Praze Nikosi Marantzidisovi, Ph.D. a 
sdělila, že zpracování podkladů pro získání titulu „hostující profesor“ není administrativně náročné 
a doporučila tak všem institutům FSV UK.  

 
10) Ing. Jindřich Kolek, MBA – tajemník 
10a) Kvestorkou UK byla zaslána nabídka k využití objektu bývalé menzy Na Větrníku na Praze 6, 

kolegium děkana sdělilo, že nemá zájem o využití tohoto objektu.   
10b) Požádal o zaslání požadavků na investice pro rok 2015 do 13. ledna 2015 (informace byla 

vedoucím pracovníkům a ředitelům rozeslána e-mailem). Na základě přidělených peněz z RUK 
bude rozhodnuto, které investice budou realizovány (přednostně pro budovy Hollar a 
Opletalova). 

10c) Zástupci studentů pořádající galavečer fakulty oslovili tajemníka ohledně přidělení finančního 
příspěvku, studentům sdělil, že musí požádat o studentské peníze prostřednictvím AS FSV UK a 
upozornil je na rozhodnutí kolegia děkana, že studentské akce musí být finančně soběstačné, 
případnou ztrátu hradí studenti sami.  

10d) Informoval, že na schůzi tajemníků fakult bylo sděleno, že u několika zaměstnanců došlo k 
přečerpání dovolené a nezbývá jim dovolená na nařízenou dovolenou v době vánočních svátků a 
dále informoval o vznesených námitkách k nařízené celozávodní dovolené v době vánočních  
svátků. Děkan sdělil, že za čerpání dovolených je zodpovědný ředitel institutu a řešení je v jeho  
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kompetenci, k celozávodní dovolené byly termíny nastaveny a následně oficiální zpráva 
zveřejněna v únoru. Dále byl tajemník na schůzce tajemníků institutů informován, že někteří 
zaměstnanci odmítají absolvovat preventivní prohlídku, která je povinná ze zákona - na splnění 
této povinnosti dohlédnou ředitelé institutů, případně jiná pověřená osoba. Informoval o dotazu 
k odměňování za administraci  rozvojových projektů - na administraci těchto projektů se nebude 
přispívat z fakultního rozpočtu, jelikož v těchto projektech jsou určeny finanční prostředky, se 
kterými hospodaří jejich řešitel, který rozhoduje o způsobu odměňování za administrativní 
výpomoc. Vyrovnání je možné prostřednictvím odměny, například z peněz institutu, o kterých 
rozhoduje jejich ředitel.  
 

11) PhDr. Ing. P. Soukup – proděkan pro studijní záležitosti 
11b) Vedoucí studijního oddělení Mgr. Dana Svobodová nastoupí od 1. 1. 2015, dále informoval o 

složení a fungování studijního oddělení.  
11c) Dotazníky pro hodnocení výuky budou ještě v papírové podobě.  Elektronické zpracování 

připravuje fakulta ve spolupráci s firmou Lentea.  
11d) Z knihovny Akademie věd ČR byla zaslána žádost o zaslání seznamu knih, které by byly užitečné 

pro studenty FSV. Žádost byla postoupena SVI a knihovně Jinonice a obě složky obratem poslaly 
požadavky FSV. 

11e) Na výuku TV realizovanou na Právnické fakultě UK je zapsáno 59 studentů FSV UK. Podařilo se 
tak naplnit smlouvu uzavřenou v létě 2014. 

 
 
12) PhDr. N. Švarcová, Ph.D. – proděkanka pro doktorské studium a další formy vzdělávání 
12a) Na základě vznesených podnětů sdělila, že návrhy na doktorská stipendia podpisuje na 

studijním oddělení dvakrát týdně.  
12b) Návrh nového rigorózního řádu s vyznačenými změnami rozešle členům kolegia děkana 

k dalšímu projednání.  
12c) Informovala, že IPS FSV UK chystá v rámci celoživotního vzdělávání nový studijní program 

Geopolitical Studies. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zapsala: Novosadová Klára 
Vidi: Filip Láb 
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