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Zápis z jednání kolegia děkana 
 

Dne 14. října 2013 
 
Přítomni: 
 T. Karásek, J. Kolek, J. Končelík, K. Králová, M. Kubát, F. Láb, N. Švarcová  
 
Omluveni: P. Soukup 
 
Sdělení děkana:  
1) Na zasedání VR FSV UK byly projednány návrhy nových podmínek habilitačního a jmenovacího řízení, 

návrh nových pravidel habilitačního a jmenovacího řízení bude rozeslán k připomínkování kolegia 
děkana, členům VR FSV UK, kteří jsou zároveň zaměstnanci FSV UK.  

2) V pátek 18. 10. 2013 se koná na RUK shromáždění akademické obce k volbě rektora UK.  
3) Informoval, že na FF UK byla zvolena děkankou doc. Mirjam Friedová, Ph.D., na  FF UP v Olomouci byl 

děkanem znovuzvolen doc. PhDr. Jiří Lach, Ph.D., M.A. 
4) Informoval, že z RUK bylo zasláno poděkování studijnímu oddělení za průběh přezkumného řízení, 

jmenovitě paní Jirsové – viz příloha. 
 
Informace proděkanů fakulty: 
 
5) doc. PhDr. M. Kubát, Ph.D. – proděkan pro vědu a výzkum    
5a) Na zasedání rady PRVOUKU P17 bylo hlavním bodem programu projednání problému spojené s 

publikačními záznamy řešitelů programu. Podrobnější informace o jednání jsou k dispozici v zápise na 
webových stránkách http://intranet.fsv.cuni.cz/FSVINT-2126.html. 

5b) Z RUK zaslán dopis od prof. Volfa s poděkováním a informací, že FSV UK stanovila pro následující kolo 
grantové soutěže doplňkové náklady GA UK ve výši 14 %.   

 
6) doc. MgA. F. Láb, Ph.D. – proděkan pro vnější vztahy  
6a) Projednal stížnost na pořádání studentské akce Jinonický festival, vedení fakulty rozešle vyjádření ke 

konání této akce obyvatelům jinonického areálu.   
6b) V sobotu 12. 10. 2013 se konala poslední fakultní studentská akce v rámci uzavřeného Smetanova 

nábřeží.  
 
7)  PhDr. JUDr. T. Karásek, Ph.D. – proděkan pro rozvoj  
7a) Informoval, že reakce na zveřejněné výsledky na inovace kurzů byly pozitivní.  
7b) Návrhy projektů do evropské výzvy 3.4 OP VaVpI a žádost upřesnění projektových záměrů byly 

odeslány na RUK.  
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8) PhDr. K. Králová, Ph.D. – proděkanka pro zahraniční styky 
8a) Dnes 14. 10. 2013. se koná zasedání fondu mobility.  
8b) OZS zprovoznilo na webové stránce intranetu odkaz mobilita všeobecně. 
8c) d)Informovala, že se s proděkanem pro vědu zúčastní jednání s Philippe Rusinem ohledně Cefresu. 
8d) Placené programy FSV UK na PR – zřídit společný seznamovací kurz pro první ročníky a společné 

alumni – sbírání dat od absolventů českých i zahraničních, kolegium návrh schválilo. 
8e) Sdělila, že na poradě vedení IMS FSV UK byl vznesen podnět k postupům zpracovávání cestovních 

příkazů, bude projednáno na schůzce s Ing. Hollmannovou, tajemníkem Nigrinem, tajemníkem fakulty 
a vedoucím OZS. 

8f) Informovala, že byl cizineckou policií vyhoštěn student FSV UK, děkan sdělil, že by bylo nejvhodnější 
oslovit právní kancelář, která by zastupovala naše studenty v případě opakování podobné události a na 
základě informací zaslaných z právní kanceláře rozhodne vedení fakulty, zda právní služby zaplatí 
fakulta nebo student, kolegium s návrhem souhlasí.  

 
 
9)  PhDr. N. Švarcová, Ph.D. – proděkanka pro doktorské studium a další formy vzdělávání  
9a) Na RUK byly odeslány připomínky ke studijnímu a zkušebnímu řádu v čl. 3.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zapsala: Novosadová Klára 
Vidi: Filip Láb 


