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Zápis z jednání kolegia děkana 
 

Dne 9. června 2014 
 
Přítomni: F. Láb, T. Karásek, J. Kolek, J. Končelík, K. Králová, M. Kubát, P. Soukup, N. Švarcová 
Omluveni:  
 
 
Informace proděkanů fakulty: 
 
1) doc. PhDr. M. Kubát, Ph.D. – proděkan pro vědu a výzkum  
1a)  MŠMT informuje o výzvě k podávání návrhů společných česko-francouzských výzkumných 

projektů na období 2015-2016. Financuje se mobilita a pobytové náklady výzkumníků 
provádějících základní výzkum. Podrobné informace: http://www.msmt.cz/vyzkum-a-
vyvoj/vyzva-k-podavani-navrhu-spolecnych-cesko-francouzskeho-1. 
Formuláře: http://www.msmt.cz/vyzkum-a-vyvoj/mobility-6. 
Termín oddělení vědy pro odevzdání formulářů projektu: 28. červenec 2014. 

 
2) doc. MgA. F. Láb, Ph.D. – proděkan pro vnější vztahy  
2a) Informoval o nabídce na zakoupení elektroskútrů na FSV UK.  
2b) Pro propagaci cizojazyčných programů fakulta zadala vytvoření videoklipu, který bude využit na 

podzimních zahraničních veletrzích.  
2c) Informoval o nabídce MATFYZ, aby si společně FSV UK a MATFYZ pronajali stánek na veletrhu na 

Slovensku, tím by došlo i k úspoře nákladů.  
2d) Na webových stránkách FSV UK byl umístěn odkaz na virtuální prohlídku prostor budov fakulty. 
2e) Studenti tvořící FSV INTRO požádali o podporu FSV UK. 
 
 
3) PhDr. JUDr. T. Karásek, Ph.D. – proděkan pro rozvoj  
3a) Předložil texty pro vyhlášení soutěže k 25. výročí založení fakulty –  kolegium schválilo. 
3b) Sdělil, že se bude konat schůzka se zástupci firmy Netmail k domluvení technických parametrů na 

zavedení nového e-mailového řešení od Googlu, o postupech zavedení Gmailu budou informováni 
zaměstnanci fakulty.  

3c) Informoval o schůzce se zástupci z RUK k projektu k VAVPI ke stavbě Krystal. 
3d) Po stanovení termínu MŠMT bude projednán nákup databáze Sage.  
 
 
4) Ing. J. Kolek, MBA – tajemník  
4a) Informoval, že na ekonomické oddělení a oddělení zahraničních styků nastoupila Ing. Jana 

Seidenglanzová pro zpracování tuzemských cestovních příkazů a v zástupu zahraničních 
cestovních příkazů, praktické stáže Erasmus, atd. 
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5) PhDr. Ing. P. Soukup – proděkan pro studijní záležitosti 
5a) Vznesl dotaz na převody peněz doktorského studia, záležitost bude vysvětlena na základě 

zaslaných podkladech s nadefinovaným problémem od ředitele institutu.   
5b) Sdělil, že byl panem děkanem schválen dopis pro RUK ohledně financování za studenty napříč UK. 
5c) Ve středu se bude konat schůzka studijních proděkanů fakult. 
5d) Informoval, že přijímací zkoušky probíhají bez komplikací.  
 

 
 
6) PhDr. K. Králová, Ph.D. – proděkanka pro zahraniční styky  
6a) Informovala o komunikaci s Ing. Hollmannovou ohledně zahraničních cest, resp. o žádosti, aby FSV 

UK proplácela očkování na zahraniční cesty - kolegium rozhodlo, že FSV UK bude proplácet jen 
povinná očkování (k proplacení musí být přiložen očkovací průkaz). 

 
 
7) PhDr. N. Švarcová, Ph.D. – proděkanka pro doktorské studium a další formy vzdělávání  
7a) Informovala o průběhu prvního zasedání rady CŽV.  
7b) Zúčastnila se schůzky k elektronizaci doktorského studia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zapsala: Novosadová Klára 
Vidi: Filip Láb 

 


