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Zápis z jednání kolegia děkana 
 

Dne 5. října 2015 
 
Přítomni: T. Karásek, J. Končelík, M. Kubát, N. Švarcová 
Omluveni: Z. Kasáková, F. Láb, P. Soukup 
 
Sdělení děkana:  
1) Informoval o průběhu jednání rozšířeného kolegia rektora. 
2) Dne 14. 10. 2015 se koná v Karolinu slavnostní zasedání akademické obce k udělení čestné 

vědecké hodnosti doktor honoris causa lékařských věd prof. Ivanu Damjanovi, M.D., Ph.D. 
 
Informace proděkanů fakulty: 
3) doc. PhDr. M. Kubát, Ph.D. – proděkan pro vědu a výzkum a pro doktorské studium  
3a) Odeslány dvě nominace na Cenu Jaroslava Jirsy za nejlepší učebnici roku vydanou v roce 

2014.  
ISS FSV UK – J. Hendl, Statistika v aplikacích,  
IES FSV UK – M. Mejstřík, M. Pečená, P. Teplý, Bankovnictví v teorii a praxi. 

3b) Byly vyhlášeny výsledky 20. ročníku Ceny Josefa Vavrouška. Výsledky jsou zveřejněny na 
hlavní stránce FSV UK. 

3c) Dne 13. října se od 9 do 12 h se uskuteční v místnosti č. 212 (budova Hollar) seminář, jehož 
cílem je představit nově chystané výzvy v Horizon 2020. Na semináři vystoupí pracovníci 
Technologického centra AV ČR. Organizuje P. Hillerová. Registrace je možná do 9. 10. 2015 

3d) Dne 6. října 2015 se koná schůze Rady Prvouk P17 – workshop, odměnění výsledků z 
prostředků koordinátora. 

3e) Hodnocení vědy na FSV UK – seznam univerzit odeslán ke zpracování na instituty FSV UK 
(příprava seznamu výsledků), které budou do hodnocení zařazeny. Počty výstupů budou 
předmětem jednání rozšířeného kolegia děkana. 

3f) Kolegium děkana odsouhlasilo stanovení režie GA UK ve výši 15%. 
 
4) PhDr. JUDr. T. Karásek, Ph.D. – proděkan pro rozvoj  
4a) Návrh institucionálního plánu na rok 2015/2016 odeslal na RUK. Poděkoval řešitelům 

dílčích projektů za dodání podkladů.  
4b) Studentské účty – na úřední desce bude zveřejněna informace o možnosti žádat přepnout 

doručování ze SIS na soukromou emailovou adresu.  
4c) Projekt OP VaVpI – minulý týden ve středu proběhla kontrola ze strany řídícího orgánu 

MŠMT, bez zásadnějších připomínek.  
4d) Bylo vypsáno výběrové řízení na elektronické brány pro knihovnu do budovaného 

depozitáře v CDMS Krystal.  
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4e) Příprava fakultního zapojení do operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV) 
– informoval o harmonogramu pro zpracování strategického plánu rozvoje (termín byl 
stanoven do 19. 10. 2015), ředitelům institutů FSV UK rozeslal odkaz pro přímé doplnění dat, 
FSV UK se týkají dva projekty v prioritní ose 1. Do 8. ledna se podávají případné projektové 
žádostiv rámci výzvy na podporu excelentních týmů – informoval o podmínkách výzvy. 

 
5) PhDr. N. Švarcová, Ph.D. – proděkanka pro ekonomiku 
5a) Schváleno opatření děkana č. 29/2015 „Úprava finančních toků mezi jednotlivými studijními 

programy a pracovišti na FSV UK“. 
5b) Od dnešního dne budou všechny přijaté dokumenty na podatelně FSV UK označeny datem.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Zapsala: Novosadová Klára 
Vidi: Filip Láb 
 
 


