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Zápis z jednání kolegia děkana 
 

Dne 9. února 2015 
 
Přítomni: T. Karásek, J. Kolek, J. Končelík, M. Kubát, F. Láb, P. Soukup, N. Švarcová 
Omluveni: K. Králová 
 
Sdělení děkana:  
1) Požádal proděkany o sdělení na jednotlivá oddělení, aby THP při nepřítomnosti na pracovišti 

zadávali informační email o nepřítomnosti a případně informaci o jejich zástupu.   
2) Kolegium projednalo zavedení úředních hodin na děkanátu. Jedním z návrhu bylo, aby došlo ke 

sjednocení úředních hodin děkanátu s úředními hodinami studijního oddělení. Dalším návrhem je 
stanovení jednoho pracovního dne (čtvrtek) bez úředních hodin pro ekonomické oddělení. Návrhy 
budou předloženy k projednání pracovní skupině pro sestavování rozpočtu a poté  vedoucí 
ekonomického oddělení.  

3) Požádal proděkana Kubáta o přípravu návrhu podmínek (zdroj a výše financování) pro poskytnutí 
příspěvku fakulty na pořádání mezinárodních odborných konferencí. Podmínky budou projednány 
na dalším zasedání kolegia děkana.  

4) Informoval, že v úterý 10. 2. 2015 zasedá pracovní skupina pro sestavování rozpočtu a poté se koná 
výběrové řízení na tajemníka fakulty.  

5) Pověřil proděkanku Švarcovou organizací výběrového řízení na vedoucí EO.  
 
Informace proděkanů fakulty: 
5) doc. PhDr. M. Kubát, Ph.D. – proděkan pro vědu a výzkum 
5a) Informoval, že byly vyhlášeny ceny: 

• Vyhlášení Ceny Miloslava Petruska za prezentaci  
Cena je udělována za pozitivní počin, který má významný dopad na vytváření obrazu vnímání 
Univerzity Karlovy v Praze u široké veřejnosti. Cena může být udělena jednotlivci, případně 
skupině jednotlivců, bez pohledu na příslušnost k akademické obci univerzity. Termín odevzdání 
nominací je nejpozději do 18. února 2015 na oddělení vědy. 

• Vyhlášení Ceny Josefa Luxe  
Nadační fond Josefa Luxe vyhlásil již čtvrtý ročník Ceny Josefa Luxe, která je udělována s 
dvouletou periodicitou. Je určena pro vysokoškolské studenty a doktorandy, kteří mají odevzdat 
do 30. června 2015 originální badatelské odborné práce z oborů historie, politologie nebo 
sociologie na dané téma: Transformace české společnosti po roce 1989 a rozvoj demokracie do 
současnosti. Bližší informace o soutěži naleznete na adrese: 
 http://www.fondlux.cz/akce/akce2015.html. 

5b) Byl zveřejněn seznam 20 % nejlepších výsledků za rok 2014, které si zaslouží zvláštní bonifikaci dle 
Pilíře II. Metodiky 2013. Seznam obsahuje 290 záznamů o výsledcích, které vybraly Expertní panely 
na základě odborného posouzení jeho členů v rámci každé oborové skupiny. Za FSV se do seznamu  
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dostal článek doc. B. Plechanovové, The EU Council enlarged: North-South-East or core-periphery? 
European Union Politics, 2011, 12(1), 87-106. ISSN 1465-1165. 

5c) Navrhl děkanovi, aby došlo k rozdělení agendy proděkanky pro doktorské studium a další formy 
vzdělávání - agendou U3V a CŽV bude pověřen proděkan pro studijní záležitosti a agendou 
doktorského studia bude pověřen proděkan pro vědu a výzkum. Proděkanka Švarcová se stává 
proděkankou pro ekonomiku.  Tyto změny budou upraveny na webových stránkách fakulty.   

5d) Účast externích zaměstnanců u státních zkoušek pro bakalářské studium nebude vyžadována, 
informaci na instituty zprostředkuje proděkan Soukup.  

 
6) doc. MgA. F. Láb, Ph.D. – proděkan pro vnější vztahy  
6a) Informoval o nabídce z FHS UK - implementace sms zprávy do SIS (cena za sms je 30 haléřů), bylo by 

vhodné využít pro zasílání pozvánek uchazečům na přijímací zkoušky nebo pro informaci např. při 
zrušení přednášky, přijetí této inovace by nahradilo rozesílání dopisů do vlastních rukou a došlo by 
k úspoře za administraci. 

6b) Rektorát schválil nastavení studentských účtů v Google Apps jako primární e-maily v SIS pro FSV 
UK.  

6c) Zúčastnil se schůzky na ÚVT k přechodu fakultních webových stránek na rektorátní design, na další 
schůzce bude s PhDr. Fišerovou, vedoucí PR a proděkanem Karáskem bude projednán proces možné 
migrace fakultních webů,  přechod by mohl být realizováno v období letních prázdnin.   

6d) Oddělení PR předá návrh na udělení Ceny Miloslava Petruska za prezentaci studentské iniciativě Na 
dřeň.  

6e) Dne 19. 2. se bude v budově Hollar konat studentský večírek k zahájení letního semestru, kolegium 
děkana souhlasí s prodloužení doby konání večírku do 24:00hod. Děkan sdělil, že je plánováno 
prodloužit otevírací dobu budov Opletalova a Hollar do 21.00 hod.  

 
7) PhDr. JUDr. T. Karásek, Ph.D. – proděkan pro rozvoj  
7a) Poděkoval proděkanu Soukupovi za vytvoření zprávy k dotazníkům o službách, které fakulta 

poskytuje (jedná se o poradensky–sociální služby). 
7b) Informoval o návrhu CIVT, aby zaměstnanci používali pro komunikaci s CIVT helpdesk – požadavky 

budou přijímány výhradně přes webový formulář (přehled práce a úkonů), telefonické požadavky 
nebudou vyřízeny. Informace o zavedení komunikace přes helpdesk bude rozeslána prostřednictvím 
e-mailu. Dále informoval o návrhu, aby byl zřízen v helpdesku projektový manažer (pro požadavky 
zřízení na nových webů, atd.) – kolegium s návrhy souhlasí.  

 
8) PhDr. Ing. P. Soukup – proděkan pro studijní záležitosti 
8a) Zúčastnil se s Ing. Kotem na FF UK schůzky k představení platformy pro elektronický sběr 

hodnocení kurzů, kterou lze využít i na jakékoliv dotazování, kolegium souhlasí s přechodem na tuto 
platformu dotazování.   

8b) Předložil ke schválení děkanské dny v harmonogramu na akademický rok 2015/2016 – kolegium 
děkana souhlasí, aby děkanský den byl stanoven na pátek před velikonočním pondělím a na pondělí 
16. listopadu. Dále sdělil, že výuka za pondělí 28. 9. a 16. 11. bude nahrazena v pondělí 4. 1. 2016.  
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9) PhDr. N. Švarcová, Ph.D. – proděkanka pro doktorské studium a další formy vzdělávání  
9a) Informovala, že podklady pro zasedání pracovní skupiny pro konstrukci rozpočtu rozeslala i 

ředitelům institutů. 
9b) Na základě dodaných podkladů k elektronickému oběhu dokumentů vygeneruje administrativní 

činnosti, aby mohla být nastavena spolupráce mezi odděleními děkanátu a jednotlivých institutů.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Zapsala: Novosadová Klára 
Vidi: FL 


