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Zápis z jednání kolegia děkana 
 

Dne 9. listopadu 2015 
 
Přítomni: T. Karásek, J. Končelík, M. Kubát, F. Láb, P. Soukup, M. Svobodová, N. Švarcová, T. 
Weiss 
Omluveni: Z. Kasáková 
 
Ing. Mirka Svobodová 
1) Informovala o  podmínkách spojených se změnou tarifů rámcové smlouvy T-Mobile – 

platnost rámcové smlouvy pro FSV UK je 4 roky, pro zaměstnance FSV UK vzniká závazek na 
dva roky, proděkan Láb navrhl vytvořit záložku na webových stránkách s informacemi k T-
Mobilu.  

 
Sdělení děkana:  
1) Projednání otázky etiky a kvality publikační a vědecké činnosti – vedení fakulty razantně 

odmítá a vystupuje proti neetickém publikačním praktikám. Vedení fakulty dále odmítá 
spojování debaty o publikační činnosti s personálními záležitostmi institutů FSV UK, které 
jsou plně v kompetenci ředitelů institutů FSV UK.  Kolegium se seznámilo s obsahem znění 
kampaně zaměstnanců fakulty na facebooku a odmítá aktivity vedoucí k poškozování 
dobrého jména fakulty. Členové kolegia děkana navrhli vypracovat obecná pravidla 
publikační činnosti na fakultní úrovni – bude vydáno obecné stanovisko vedení fakulty. 
Fakulta uspořádá konference / školení k tomuto tématu.  

2) Převzal na RUK zprávu interního auditu, zpráva bude předána rektorovi UK, ve zprávě 
nebyla zjištěna zásadní pochybení.  

3) Zúčastnil se schůzky k využití prostor ve Voršilské ulici, z jednání vyplynulo, že by měly být 
prostory k dispozici IPS FSV UK, CESES FSV UK a ISS FSV UK. 

4) Z FF UK byl rozeslán podnět ke zlepšení fungování ÚVT a SIS. 
5) Informoval o podkladu proděkanky Kasákové - uzavření mezifakultní dohody mezi FSV UK a 

Australian National University a žádost projednání systému financování (zajišťuje výhradně 
FSV UK, resp. především instituty). Děkan sdělil, že požádá proděkanku Kasákovou o 
upřesnění žádosti, ale všechny finanční konsekvence by měly jít k úhradě institutu FSV UK.   

 
Informace proděkanů fakulty: 
6) doc. PhDr. Michal Kubát, Ph.D. - proděkan pro vědu a výzkum a pro doktorské studium  
6a) Vyhlášeno 7. kolo Projektů specifického vysokoškolského výzkumu na UK pro rok 2016 – 

opatření rektora 54/2015 (http://www.cuni.cz/UK-7125.html). Návrh odd. vědy 19. ledna 
2016.  

6b) Zásady uskutečňování SVV se nezměnily – pravidla zůstávají stejná http://www.cuni.cz/UK-
3582.html (podklady pro soutěž jsou zveřejněny http://www.cuni.cz/UK-3362.html).  
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Stanovení režií bude předmětem jednání pracovní skupiny dne 9. 11. 2015.  
 
7) doc. MgA. Filip Láb, Ph.D. - proděkan pro vnější vztahy 
7a) PhDr. Sylvie Fišerová se zúčastnila Evropského veletrhu pomaturitního a celoživotního 

vzdělávání GAUDEAMUS 2015 v Brně. 
7b) V Hospodářských novinách vyšel článek o studentském klubu Na Hollaru. 
 
8) PhDr. JUDr. T. Karásek, Ph.D. – proděkan pro rozvoj  
8a) Na FSV UK byl přijat projektový manažer Václav Vejvoda, zapojil se do projektové skupiny 

k VaVpI a do projektu v rámci OP VVV.  
8b) Projektové části k OP VVV bude podepisovat děkan.  
 
9) Mgr. Tomáš Weiss, M.A., Ph.D. – předseda AS FSV UK 
9a) Poděkoval panu Zavřelovi za vytvoření emailové skupiny pro posílání emailů přes SIS 

studentské samosprávě, došlo tím k nastavení efektivního a funkčního řešení rozesílání 
studentského e-mailu. 

 
10) PhDr. Ing. Petr Soukup - proděkan pro studijní záležitosti a další formy vzdělávání 
10a) Informoval o průběhu schůzky k hodnocení kvality ve vzdělávání.   
10b) Informoval o přípravě zavedení elektronických voleb do AS FSV UK.  
10c) Příprava elektronické aplikace rezervační systému pro zapůjčování skútrů na FSV UK byla 

zadána firmě, pro zjištění stavu systému bude kontaktovat firmu.   
 
11)  PhDr. N. Švarcová, Ph.D. – proděkanka pro ekonomiku 
11a) Na instituty FSV UK odeslala informace o platbách za studijní pobyty za celý rok 2015.  
11b) Dne 19. 11. 2015 proběhne schůzka pracovní skupiny k projednání režií.  
11c) Informační e-mail ředitelům FSV UK k řešení nastalé situaci vyúčtování cestovních 

příkazů.  
 
 
 
Zapsala: Novosadová Klára 
Vidi: Filip Láb 
 


