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Zápis z jednání kolegia děkana 
 

Dne 8. září 2014 
 
Přítomni: F. Láb, T. Karásek, J. Kolek, J. Končelík, M. Kubát, N. Švarcová 
Omluveni: K. Králová, P. Soukup 
 
Sdělení děkana 
 
1) V pondělí 15. 9. se konají promoce, zasedání kolegia děkana bude zrušeno.  
2) K 1. 10. 2014 bude spuštěna soutěž pro studenty a zaměstnance UK (soutěž o motiv žezla a 

sloganu), aby výsledný motiv mohl být představen v rámci oslav 25. výročí založení FSV UK na 
podzim 2015.  

3) Turnikety v budově Hollar byly umístěny především z bezpečnostních důvodů (zamezení pohybu 
cizích osob a krádeží po budově), o instalaci turniketů byl informován rektor UK. Do systému 
registrace mohou nahlížet pouze vedoucí oddělení a ředitelé institutů na žádost u tajemníka 
fakulty, pro používání turniketů bude zpracován manuál. Spuštění provozu je plánováno na 
začátek zimního semestru. 

4) Na SVI nastoupil nový vedoucí Mgr. Tomáš Gec.  
 
Informace proděkanů fakulty: 
 
6) PhDr. N. Švarcová, Ph.D. – proděkanka pro doktorské studium a další formy vzdělávání  
6a) Informovala, že od 1. 10. 2014 bude platit nové opatření děkana o doktorském studium, opatření 

bude přeloženo do anglického jazyka a vyvěšeno na webových stránkách FSV UK. 
6b) Do podmínek přijímacího řízení k doktorskému studiu bude doplněna informace o možnosti 

provádět přijímací řízení formou videokonference. 
6c) Informovala o vytvoření návodů pro elektronickou evidenci doktorského studia, konkrétně návod 

na vytvoření ISP a hodnocení studia. Postupy jsou popsány zvlášť pro studenty a zvlášť pro 
školitele a členy oborových rad. Veškeré návody jsou zveřejněny na webu FSV UK: 
http://intranet.fsv.cuni.cz/FSVINT-1273.html.  

6d) Informovala o žádosti studentky oboru Ekonomie v anglickém jazyce o odpuštění poplatku za 
studium. Kolegium rozhodlo, že vyhovění žádosti je v kompetenci ředitel institutu. 

6e) Návrh pravidel pro organizaci studia týkající se části doktorského studia bude zasláno ke schválení 
na RUK. 

6f) Projednáno odvolání bývalého studenta doktorského studia ohledně snížení stipendia. 
6g) Odeslána anotace centralizovaných projektů (prostředky na financování Center doktorských 

studií) a institucionální plán (financování U3V). 
6h) Byla projednávána úprava rigorózního řádu. Možnost úpravy rigorózního řádu bude konzultována 

s RUK. 
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7) Ing. J. Kolek, MBA – tajemník  
7a) Na RUK se zúčastnil školení veřejné podpory, dále informoval, že na RUK probíhá revize všech 

opatření rektora, na základě požadavku z RUK odeslal podklady k čerpání benefitů.  
7b) Vyjednává se zdravotnickými zařízeními o podmínkách pro zajištění komplexní lékařské prohlídky 

jako benefitu pro zaměstnance fakulty, návrh benefitu bude projednán AS FSV UK.  
7c) Zaměstnancům FSV UK rozeslal přehled rekreačních středisek UK, které mohou využít k letní a 

zimní rekreaci.  Informace byla zveřejněna na webových stránkách fakulty: 
http://intranet.fsv.cuni.cz/FSVINT-1180.html. 

7d) Informoval, že bude zastupovat pana Balíka po dobu jeho nemocenské.  
7e) Budova v Opletalově ulici byla vytopena, havárie byla způsobena prasklou hadičkou na toaletách.  
7f) Roční prověrka BOZP v budově Hollar proběhla v pořádku.  
7g) Na chodbách v budově Hollar jsou aktualizované informační cedule.  
7h) Ve spolupráci s osobním oddělením dojde ke zjednodušení systému evidence dovolených 

vytvořením nového formuláře pro přehledem docházky a evidence dovolených, dovolenky budou 
zakládány pro informaci na institutech FSV UK.   

 
8) PhDr. JUDr. T. Karásek, Ph.D. – proděkan pro rozvoj  
8a) Pro přechod e-mailového řešení na Google Apps se ve spolupráci s ÚVT připravuje vhodné 

technické řešení pro ověření hesel z CASu.  
8b) Rektorát přidělil fakultě částku na institucionální plán a centralizované rozvojové projekty 

(financování podpory CDS a post-dock). Členy komise pro vyhodnocení soutěže na inovace kurzů 
budou proděkanka Švarcová a proděkan Soukup. 

8c) Ve výběrovém řízení na dodání výpočetní techniky z projektu VaVpI byla vybrána firma, poděkoval 
pracovníkům SVI Mgr. Gecovi za iniciativní přístup, Mgr. Soškové za dosavadní práci a panu Ježkovi 
za rozparování výdajů placených z fakultního rozpočtu a z projektu VaVpI.  

8d) Odpovědnou osobou za hodnocení dotazníků vědecké činnosti k projektu Kredo bude proděkan 
Kubát.  

8e) Studentský klub v budově Hollaru bude otevřen v říjnu.  
8f) Informoval, že v  Jinonicích by měla být vyklizena a vybavena novým mobiliářem studentská 

místnost. Dle sdělení FHS UK se stěhování z Jinonic posouvá na rok 2017. 
 
9)  doc. MgA. F. Láb, Ph.D. – proděkan pro vnější vztahy  
9a) Odmítl hmotnou odpovědnost za technické vybavení místností v době konání letních škol na FSV 

UK. Děkan rozhodl, že v místnosti č. 110 bude zakázáno pořádání letních škol, případné další 
řešení bude předmětem dalšího jednání.   

9b) Objednávka na nákup fakultních skútrů byla odeslána, do 14 dnů by měly skútry dorazit na FSV 
UK, jejich pořízení bylo projednáno s AS FSV UK. V zimních měsících budou motocykly vystavovány 
na prezentacích FSV UK.  

9c) Informoval o probíhajícím školení Google Apps (nového emailového a cloudového řešení), na 
schůzce s vedoucím CIVT budou projednány další podrobnosti k přechodu a používání Google 
Apps. Na webových stránkách byl umístěn odkaz s informace ke Google Apps. 
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10) doc. PhDr. M. Kubát, Ph.D. – proděkan pro vědu a výzkum  
10a) Na odd. vědy nastoupila nová pracovnice Ing. Pavlína Hillerová, MA., bude zajišťovat kompletní 

administrativní a finanční přípravu projektů v programu Horizont 2020 a Česko-norský 
výzkumný program.  

10b) Vyhlášena Cena ministra školství, mládeže a tělovýchovy za mimořádné výsledky výzkumu, 
experimentálního vývoje a inovací – termín podání návrhu na RUK 12. 9. (zatím žádná nominace, 
znovu zasláno na instituty) 

10c) Na podzim proběhne hodnocení vědecké činnosti fakulty v rámci projektu IPN KREDO (Odbor 
analýz a strategií UK). 

10d) Zveřejněno hodnocení výsledků výzkumných organizací za rok 2008–2012. Zisk FSV UK 18 
561,487 bodů. Zvýšil se podíl FSV UK na celkovém počtu přidělených bodů – minulé hodnocení 
0,466%, letos 0,493%. 

10e) Nominace výsledků UK do II. pilíře hodnocení výsledků (excelentní výsledky). Za FSV UK bylo 
vybráno 6 výsledků z 10 nominovaných.  

10f) Stanovit postup při rozdělení bonusu za společné PRVOUK. 
10g) MZV ČR vyhlašuje dotační výběrové řízení na projekty v oblasti zajištění veřejné informovanosti 

o NATO a bezpečnostní politice ČR pro rok 2015 projekty a v oblasti priorit zahraniční politiky 
ČR a mezinárodních vztahů pro rok 2015. Podrobné informace: 
http://www.mzv.cz/jnp/cz/o_ministerstvu/verejne_souteze_a_dotace/vedecke_projekty/index.
html. Termín oddělení vědy pro podání žádosti: 23. září 2014 

10h)  Vyhlášeno nové kolo soutěže GAUK. Termín podání projektů na odd. vědy: 10. listopadu 2014. 
Aplikace pro podávání projektů bude otevřena od 6. října 2014. V aktualitách odd. vědy budou 
zveřejněny informace pro předkladatele projektů. 

 
11) PhDr. Ing. P. Soukup – proděkan pro studijní záležitosti 

11a) Na pracovní pozici vedoucí studijního oddělení bylo vypsáno výběrové řízení (předpokládaný 
nástup je plánován na listopad či prosinec 2014), inzerát byl zveřejněn na webových stránkách 
(při vypsání výběrového řízení je postupováno jako při výběrových řízení na pozici ředitele, 
vedoucí oddělení, kateder, CESES).  

11b) Poděkoval studijnímu oddělení a garantům za výborné zpracování odvolání neúspěšných 
uchazečů (160 odvolání) a výsledku přezkumů na UK. Výjimkou je MKPR (nepřítomnost 
garanta i vedoucího katedry) a KŽ (dodání 1 den před odesláním na rektorát). Pan děkan 
poděkoval proděkanu Soukupovi, že se ujal plnění úkolů a zástupu za vedoucí studijního 
oddělení. 

11c) Domluva s Právnickou fakultou UK – PF UK poskytne v prvním červnovém týdnu své velké 
učebny pro přijímací zkoušky, odsouhlaseno kolegiem děkana PF UK, vše bude pro FSV UK 
zdarma. Ve věci vzájemných plateb za výuku mezi fakultami UK nepodporuje Právnická fakulta 
UK řešení bilaterálními smlouvami.  

 
Zapsala: Novosadová Klára 
Vidi: Filip Láb 


