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Zápis z jednání kolegia děkana 

Dne 15. dubna 2013 
 
Přítomni:  T. Karásek, J. Kolek, J. Končelík, F. Láb, P. Soukup, N. Švarcová 
Omluveni: M. Kubát 
 
Sdělení děkana:  
1) omluvil proděkana Kubáta a informoval za OV o zprávě ředitele Agentury Rady vysokých 
škol k vyhlášení výběrového řízení FRVŠ pro rok 2014: 
Náměstek ministra školství, mládeže a tělovýchovy Mgr. et Mgr. Tomáš Hruda 
oznámil dopisem ze dne 19. 3. 2013 předsedovi Výboru Fondu rozvoje vysokých škol, že 
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy nepočítá s vyhlášením výběrového řízení Fondu 
rozvoje vysokých škol pro rok 2014, a že spolupráci s Radou vysokých škol na Fondu rozvoje 
vysokých škol v příštím roce, po uzavření závěrečných oponentních řízení projektů řešených 
v roce 2013, ukončí 
2) poděkoval proděkanu Soukupovi za přípravu praktického manuálu pro nově nastupujícíc 
zaměstnance; v této souvislosti kolegium diskutovalo potřebnou úpravu formulářů cestovních 
příkazů 
3) informoval o výzvě Akademického senátu: AS vyzval děkana FSV UK, aby zahájil jednání 
týkající se změny organizační struktury fakulty, o možném začlenění CESES a CEMES pod 
odpovídající instituty FSV UK; proto požádal prof. Potůčka a dr. Hájka o společné stanovisko 
k této výzvě 
 
Informace proděkanů fakulty: 
 
4) doc. F. Láb, Ph.D. – proděkan pro vnější vztahy 
4a) proběhla diskuse ohledně žádosti k podpoře projektu zvýšení volební účasti studentů – na 
žádost odpoví děkan 
4b) o sobotách od půlky května do konce června bude pro automobilovou dopravu uzavřeno 
Smetanovo nábřeží; informoval o tom, že se na něho obrátili zástupci sdružení Auto*mat 
s nabídkou zapojení fakulty a podpory akce – formou poskytnutí auly počátkem května pro 
související debaty; a formou prezentační aktivity studentů během jedné z těchto sobot; 
kolegium se shodlo, že v uvedeném rozsahu fakulta aktivity podpoří 
 - dále kolegium diskutovalo bezpečnost na Smetanově nábřeží před budovou fakulty – 
tajemník požádá MHMP o zřízení přechodu pro chodce a retardéry (z důvodu nedávného 
sražení pedagožky KJP před budovou Hollaru) 
4c) proběhla diskuse ohledně rozesílání informací o výhodných nabídkách/benefitech pro 
studenty a zaměstnance (př. nižší cena za taxi, sleva v Alza.cz, slevová karta ve FotoŠkoda, 
apod.), nabídky budou zveřejňovány na webu a v e-mailu zaměstnancům a studentům pouze 
např. jednou za semestr zaslán odkaz na souhrn nabídek  
 
5) PhDr. JUDr. T. Karásek, Ph.D. – proděkan pro rozvoj  
5a) pracovníci CIVT do pátku vyplní dotazník pracovní činnosti 
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5b) CIVT připravuje systém “rt“ – systém zprávy žádostí o podporu ze strany CIVT – online 
aplikace, kam uživatel napíše problém, v aplikaci je pak zaneseno, kdo problém vyřešil a kdy, 
technicky by to mohlo být navázáno na intranet, uživatelé by se s problémy obraceli na CIVT 
skrz tuto aplikaci – ne vše bude možné řešit skrze tuto aplikaci, spíše složitější a 
dlouhodobější úkoly; výhody pro uživatele – budou vědět, kdo se problému ujal, kdy a jak byl 
problém vyřešen a budou mít jistotu, že požadavek bude řešen, namísto možných 
telefonických šumů a nedořešení požadavků 
5c) dotázal se na formulaci pro zadání veřejné zakázky na architektonickou studii na garáže 
v Hollaru – podle zákona u veřejné zakázky musí být cena primárním kritériem, ovšem při 
tomto výběru Fakultě nejde jen o cenu, ale o ideovou soutěž, tajemník vysvětlil, že toto je jiný 
případ, tato soutěž je něco jiného, je to možné seřadit podle vlastních kritérií 
 
6) Ing. J. Kolek, MBA – tajemník 
 - vyúčtování za kurzy prvních ročníků (viz zápis z 8. 4. 2013) již zaslaly IMS a IES, ostatní 
dodají do 15. 4. 2013 
 
7) PhDr. Ing. P. Soukup – proděkan pro studijní záležitosti 
7a) připravil harmonogram ak. roku 2013/2014 – začátek ak. roku podle harmonogramu 
rektora je 1. října 2013, tj. v úterý, chtěl by začátek fakultního harmonogramu stanovit již na 
pondělí 30. září 2013, i když by to byla výjimka v rámci univerzity; kolegium souhlasí, 
proděkan Soukup návrh harmonogramu pošle na Akademický senát 
6b) připravované opatření ke stipendiím – požádá Akademický senát o stanovisko 
6c) připravuje se novelizace univerzitních předpisů, v souvislosti s tím proběhne i novelizace 
vnitřních fakultních předpisů – stipendia a studijní předpisy, zavedení klasifikace A až F – 
není jasné, co umožní univerzitní předpis, členové kolegia se mohou vyjádřit do večera 15. 4. 
2013 a dále proděkan Soukup podklady pošle na AS  
 
8) PhDr. K. Králová, Ph.D.– proděkanka pro zahraniční styky 
8a) poděkovala institutům za výběry na Erasmus pobyty; zpracování Erasmu pro další rok 
bylo uzavřeno 
8b) poděkovala institutům za vyslání zástupců do komise pro výběr na Fond mobility 
8c) uskutečnil se výběr na tradiční seminář organizovaný IPS a Univerzitou v Kostnici 
8d) proběhly výběry na mezifakultní dohody v USA 
8e) Eliška Tomalová oslovila česká centra; společně s proděkanem Lábem se setkají 
s ředitelkou ohledně možné propagace cizojazyčných programů fakulty 
 
9) PhDr. N. Švarcová, Ph.D. – proděkanka pro PGS studium a další formy vzdělávání 
9a) proběhla kontrola akreditační komise – fakulta již obdržela návrh zprávy od prof. 
Dvořákové  – nebyly zjištěny nedostatky, akreditační komise navrhuje prodloužení 
všech doktorských programů do 31. 7. 2018;  
9b) proběhla diskuse ohledně možnosti, že by členové CDS byli bráni jako zaměstnanci 
na plný úvazek a měli nárok na stravenky a další benefity – tajemník ověří, zda to je ze 
zákona možné, pokud ano, kolegium by souhlasilo 
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9c) individuální studijní plány skrze SIS (zadministrovat ISP si zatím přejí pouze na ISS) – 
společně s ředitelem Hájkem se byla podívat na PřF, jak ISP v SIS funguje, ISP v SIS využívá 
také FHS, sejde se také s tamní proděkankou;  
je možné se přidat do univerzitního pilotního provozu (bude to trvat delší dobu, proto ISS 
nechce čekat, ale bylo by dobré, aby se někdo pilotního provozu zúčastnil) 
- pokud paralelně budou papírové verze, fakulta nebude bránit ISS zřízení vlastní online 
aplikace 
 
- proděkan Soukup připomněl dlouhodobou nabídku FSS MUNI, kteří například ISP v IS 
mají vyřešené - mohlo by být užitečné uskutečnit výjezdní zasedání do Brna a získat 
informace a zkušenosti od nich - kolegium se shodlo, že by to mohlo být užitečné a proděkan 
Soukup setkání sjedná 
 
9d) informovala o poradě proděkanů u prorektora Jakubce: 
9da) připravuje se manuál pro doktorské studium 
9db) je připraveno opatření rektora o garantech – ještě musí projít na AS UK 
9dc) do systému Student by se měly vyplňovat informace o zahraničních stážích doktorandů – 
i krátkodobých (př. konference) – ověří, jak je možné toto realizovat 
9dd) pro cizojazyčné doktorské programy nebyly vydány dekrety pro členy oborových rad, 
v harmonogramu se fakulta zavázala, že podklady budou dodány do září 2013 
9de) fakulta musí povinně imatrikulovat doktorské studenty – stačí, pokud ve složce mají 
podepsaný imatrikulační slib 
9df) připravuje se hodnocení výuky studenty 
9dg) připravuje se specializované vydání časopisu Forum o doktorském studiu 
9dh) s účinností od 1. 4. 2013 vstoupil v platnost Zákon č. 48/2013 Sb., novela zákona o 
vysokých školách (opatření pro studium rodičů) – nově budou upraveny podmínky studia 
v případě rodičovství 
9di) bylo vydáno nové opatření rektora č. 6/2013  - Spisový řád Univerzity Karlovy v Praze, 
ke kterému fakulta musí vydat opatření 
9dj) prof. Potůček by ve svém doktorském oboru chtěl kreditní systém – oficiálně univerzitní 
předpis kreditní systém v doktorském studiu nezná, přes akreditace to možné není, ale obor si 
může stanovit nějaký bodový systém (interní kreditní systém), oficiálně zavézt nelze 
  
Zapsala: S. Fišerová 
Vidi: Láb 

 

 


