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Zápis z jednání kolegia děkana 
 

Dne 16. září 2013 
 

Přítomni: 
 T. Karásek, J. Kolek, J. Končelík, K. Králová, N. Švarcová  
 
Omluveni:  F. Láb, M. Kubát, P. Soukup 
 
Sdělení děkana:  
1) Kolegium projednalo návrh zaslaný z RUK,  možnost získání objektu Invalidovna v horizontu několika let, 

na RUK bude zaslán dopis se žádostí o zaslání dalších podrobností.  
2) Projednáno předsednictví komise na výběrové řízení na obsazení místa akademického pracovníka pro katedru 

mezinárodních vztahů se specializací bezpečnostních studií, tak na výběrové řízení na obsazení pozice 
vedoucí katedry mezinárodních vztahů. 

3) Informoval o dalších krocích ve věci anonymní stížnosti na pedagoga.  
4) Kvestorovi UK byl zaslán dopis s vyčíslením škod a žádost o případné doplacení nákladů vzniklých 

výbuchem plynu v Divadelní ulici.  
 
 

Informace proděkanů fakulty: 
 
 
5)  PhDr. JUDr. T. Karásek, Ph.D. – proděkan pro rozvoj  
5a) Rozvojové projekty institucionálního plánu byly odeslány ve čtvrtek 12. 9. 2013 na RUK s drobnými 

úpravami (došlo ke změně garanta projektu – je jím doc. Kubát, internacionalizační projekt IMS přesunut pod 
projekt IPS). Na vnitrofakultně vyhlášenou soutěž Inovace a nové kurzy bylo podáno zatím 31 projektů. 

5b) Dále byly projednány principy pro rozdělení finančních prostředků z centralizovaných projektů. 
5c) Na schůzce na RUK byla s vybraným architektem konzultováno zadání objemové studie na využití budovy 

Řízení letového provozu ze strany FSV UK a FAMU. 
5d) Na schůzce se zástupcem Oživme Jinonice K. Kozákem a architekty byly domluveny dílčí úpravy v objektu 

Jinonice, navýšené náklady budou dofinancování z prostředků investic děkanátu pro zlepšení životního 
prostředí v Jinonicích – bude projednáno s tajemníkem, rozpočet na investice bude navýšen. 

5e) Poděkoval proděkanu Soukupovi za účast na promocích a za exkluzivní formulaci projevů. 
 
6)  Ing. J. Kolek, MBA – tajemník 
6a) Informoval, že cena za pojištění budov FSV UK navýšena nebude. Dále informoval o možnosti připojištění 

FSV UK za ušlý zisk (proplacení mezd v případě, že dojde k nějaké škodní události a fakulta bude mimo 
provoz) – kolegium návrh schválilo.  

6b) Na vedení děkanátu byl projednán návrh na pořízení turniketů, na IKSŽ bude projednán s ředitelem 
Trampotou a za objekt Opletalova bude vyžádáno stanovisko ředitele Gregora.  

6c) Studenti i přes informace vyvěšené na internetu o zrušení úředních hodin (důvodem účast na promocích) 
psali nevhodné vzkazy na informační tabule na dveřích studijního oddělení, pan děkan požádal o případné 
návrhy, jak více informovat studenty o nepřítomnosti studijního oddělení v době promocí, přijímacích 
zkoušek.   
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7)  PhDr. Kateřina Králová , Ph.D. – proděkanka pro zahraniční styky  
7a) Od příštího týdne se budou konat orientační kurzy pro zahraniční studenty. 
7b) Informovala o uzavření memoranda o spolupráci s Českými centry a nadací Člověk v tísni.  
7c) FSV UK byla oslovena, zda podpoří projekt Dokumentačního centra Paměť národa ve Werichově vile, který 

připravuje Post Bellum, kolegium podporuje návrh krátkodobých projektů. 
7d) Finská nadace Drom Association, jejíž projekt týkající se menšinové integrace fakulta podpořila, získala 

grant EU a jedná o další formě spolupráce. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zapsala: Novosadová Klára 
Vidi:  


