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Zápis z jednání kolegia děkana 
 

Dne 7. dubna 2015 
 
Přítomni: T. Karásek, J. Končelík, M. Kubát, K. Králová, F. Láb, N. Švarcová, J. Ulrich 
Omluveni: P. Soukup 
 
Sdělení děkana:  
1) Informoval, že vedení fakulty jedná se zástupci RUK o další účasti FSV UK v projektu VaVpI, 

proděkan Karásek a vedoucí SVI sejdou s vedoucí vnitřního auditu z RUK.  
2) Ve středu 8. 4. 2015 zasedá VR FSV UK. 
3) Dnes se koná slavnostní zasedání k 667. výročí založení UK, které se uskuteční dne 7. 4. 2015 v 

14.00 hodin ve Velké aule Karolina.  
4) Po schválení návrhu rozpočtu na rok 2015 pracovní skupinou pro konstrukci rozpočtu a kolegiem 

děkana, bude svoláno rozšířené kolegium děkana, termín zasedání rozšířeného kolegia děkana bude 
ještě upřesněn. 

 
Informace proděkanů fakulty: 
 
5) doc. PhDr. M. Kubát, Ph.D. – proděkan pro vědu a výzkum a pro doktorské studium 
5a) Výsledky GAUK bude mít oddělení vědy k dispozici během příštího týdne.  
 
6) doc. MgA. F. Láb, Ph.D. – proděkan pro vnější vztahy  
6a) Dne 25. 6. 2015 se bude v aule v budově Opletalova konat prezentační konference TedX  v rámci 25 

výročí fakulty.  
6b) V sobotu 11. 4. 2015 se koná Den CŽV a Festival absolventů, organizovaný Univerzitou Karlovou, 

v rámci této akce se v budově Hollar uskuteční setkání ALUMNI Fakulty sociálních věd – budou zde 
prezentace jednotlivých institutů, přednášky, diskuze, promítání ročníkových a absolventských 
filmů, výstavu studentských tištěných médií. Akci zahájí děkan FSV UK.  
 

7) PhDr. JUDr. T. Karásek, Ph.D. – proděkan pro rozvoj  
7a) Informoval  o průběhu schůzky se stavební firmou a vedením objektu Krystal – do 14 dní bude 

připravena nová projektová dokumentace podle stávajícího stavu objektu, stavba by měla začít na 
začátku května (dle sdělení stavební firmy by měla stavba trvat 6 měsíců).  

7b) Na schůzce se zástupci MŠMT a FSV UK bude probrán další postup plnění projektu VaVpI.   
 

8) Mgr. Josef Ulrich, MBA - tajemník 
8a) Informoval, že byl vybrán projekt pro zazelenění Jinonic, realizace proběhne po skončení státních 

zkoušek, probíhají jednání, jakým způsobem bude zajištěna pravidelná péče o květiny. 
8b) Vedení fakulty projednalo a schválilo konání studentské akce na Hollaru dne 15. 6. 2015. Pro 

studenty budou otevřeny 3 učebny a bude probíhat projekce dokumentárních filmů.  
 



 

Univerzita Karlova v Praze, Fakulta sociálních v ěd  /  Smetanovo nábreží 6, 110 01 Praha 1 www.fsv.cuni.cz  
dekan@fsv.cuni.cz, tel: 222 112 236 

8c) Na poradě vedoucích oddělení informoval, že na základě domluvy s děkanem, nebude v letošním 
roce nařízena dovolená během vánočních svátků. V opatření děkana k čerpání dovolené pro rok 
2015 bude uvedena informace, že fakulta nezaručuje zpracování dokumentů odevzdaných po 
termínu (informace o termínech pro předkládání dokladů a zúčtování záloh v závěru roku 2015 
bude upraveno v opatření děkana). Informační e-mail s upozorněním na dodržování termínů bude 
zaslán tajemníkům a ředitelům institutů FSV UK, v závěru roku budou obeslány i zaměstnanci 
fakulty.  

8d) Informoval, že jednání se zástupci institutů FSV UK k rozdělování finančních prostředků fondu 
provozních prostředků a IEPS bylo ukončeno. Kolegium děkana projednalo systém rozdělení 
finančních prostředků IEPS - chybným zařazením do rozdělovaných příjmů došlo na základě 
opatření děkana z roku 2012 k rozdělení příjmů na instituty dvakrát. Opatření děkana k IEPS 
zůstává v dále v platnosti. Kolegium rozhodlo o vyrovnání finančních prostředků na instituty FSV UK 
(částka vyplacena podle opaření děkana z roku 2012) a navýšení objemu fakultních prostředků. O 
rozdělování finančních prostředků pro IEPS rozhoduje a schvaluje proděkanka Švarcová, dále 
tajemník fakulty a děkan.  
 

9) PhDr. K. Králová, Ph.D. – proděkanka pro zahraniční styky 
9a) Na RUK byly zaslány návrhy spolupráce pracovišť FSV UK s HU Berlin, smlouva o spolupráci byla 

prodloužena do doku 2018. 
9b) Informovala, že se v květnu 2015 uskuteční schůzka se zástupci Univerzity v Hong Kongu 

k projednání spolupráce.  
9c) Informovala o průběhu setkání zástupců leidenské univerzity, za FSV UK se strategického setkání 

zúčastnil děkan,  debaty na téma humanitních věd a jejich hodnocení Horizon 2020 se zúčastnil 
vedoucí OZS a Ing. Hillerová za oddělení vědy. 

9d) Uzavřeno výběrové řízení na pracovní pozici koordinátora programu Erasmus na OZS. Dále 
informovala, že na OZS bude nutné posílit pracovní úvazek a tudíž i kapacitu prostor (navrhla 
vytvoření jednotlivých referátů OZS), objem mzdových prostředků zúřadovává vedoucí oddělení.  

9e) Poděkovala institutům FSV UK za spolupráci (zpracování seznamu výzkumných pracovišť a 
kontaktů) potenciálních partnerských institucí, s nimiž by byla uzavřena dohoda pro uzavírání stáží 
do roku 2020.  

9f) Na IMS FSV UK se 1. 4. 2015 konala přednáška německého velvyslance. 
9g) Informovala o možnosti dalšího uzavření smlouvy v rámci cotutelle, proděkanka Švarcová sdělila, že 

pracovní vzory smluv jsou zveřejněny na webových stránkách UK, na FSV UK vyřizuje tuto agendu 
studijní oddělení Mgr. Navrátilová. 

9h) Dne 10. 4. se  vedoucím OZS zúčastní schůzky s prorektorkou Králíčkovou schůzka k programu 
„Study in Prague“.  

9i) Pogratulovala divadelnímu spolku studentů IMS FSV UK „Teritoriální tyjátr“, za postup do národního 
kola soutěže, navrhla v budoucnosti studentský spolek nominovat na ceny vyhlášené rektorem UK 
(na Cenu za prezentaci UK popř. na Mimořádnou cenu rektora). 

9j) Od června 2015 bude funkcí proděkanky pro zahraniční styky pověřena PhDr. Zuzana Kasáková, 
Ph.D.  

9k) Příští týden se zúčastní vzdělávacího veletrhu pro východní Evropu v  Düsseldorfu.   
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10) PhDr. N. Švarcová, Ph.D. – proděkanka pro ekonomiku 
10a) Děkan informoval o postupu řešení jednotlivých okruhů agendy proděkanky Švarcové:  

1. Spolupráce s tajemníkem fakulty na sestavení návrhu rozpočtu pro rok 2015. 
2. Po schválení rozpočtu bude zpracováno vymezení kompetencí vedení fakulty a nastavení 

pravidel kontroly plnění rozpočtu.  
3. Vnitřní evaluace děkanátu FSV UK.  

10b) S personální agenturou jedná o výběru vedoucí osobního oddělení.  
10c) Sdělila, že administrativní zpracování agendy zaměstnávání cizinců by mělo být za celou UK 

zpracováno RUK, je neefektivní, aby tuto agendu zpracovávala každá fakulta samostatně 
vzhledem její náročnosti, je nutné nalézt systémové řešení. Návrh bude zapracován do 
Dlouhodobého záměru UK.  

 
 
 
 
Zapsala: Novosadová Klára 
Vidi: Filip Láb 


