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Zápis z jednání kolegia děkana 

 

Dne 18. listopadu 2013 

 

Přítomni: 

T. Karásek, J. Kolek, J. Končelík, K. Králová F. Láb, N. Švarcová  

 

Omluveni:  M. Kubát, P. Soukup 
 

Sdělení děkana:  

1) Kolegium projednalo dokládání daňových dokladů pro vyúčtování cestovních příkazů i ostatních typů 
vyúčtování.  

2) Nabídl pozvánky na slavnostním udělení čestné vědecké hodnosti doktora honoris causa přírodních 
věd dne 20. 11. 2013. 

3) Dne 3. 12. 2013 se konají od 9.00 hod. doktorské promoce a od 13.30 hod. rigorózní promoce.  
4) Příští týden v pondělí 25. 11. 2013 bude zrušeno kolegium děkana.  
5) Projednáno přijetí zaměstnance pro SIS a pro zpracování digitalizace doktorských studií.  
6) Rozšířené kolegium děkana se bude konat 9. 12. 2013 od 10.30 hod.  
7) Na základě sdělení proděkana Soukupa, bude hodnocení pedagogů ještě probíhat v papírové podobě. 
 

Informace proděkanů fakulty: 

 

PhDr. K. Králová, Ph.D. – proděkanka pro zahraniční styky  
a) Informovala, že se dnes koná schůzka s prorektorem a proděkanem pro zahraniční styky. 
b)Do dohody o spolupráci s CEFRES budou zařazeny rámcové stáže. 
c) Informovala o průběhu schůzky s doktorem Černým, který povede České centrum v Mnichově. Oddělení 
PR - M. Zapotilová rozešle informaci o spolupráci na instituty, taktéž informace o spolupráci s panem 
Pospíšilem ve Francii. 
 
PhDr. JUDr. T. Karásek, Ph.D. – proděkan pro rozvoj  
a) Informoval o schůzce na RUK, kde byla projednána výzva 3. 4. v rámci operačního programu VaVpI. 

Jádrem projektu plánovaného ze strany FSV UK je první realizace první fáze rekonstrukce skladu 
v CDMS Krystal, doplnění o další položky v oblasti IT a informačních zdrojů (např. zakoupení 
diskového pole pro SVI, zálohové servery pro CIVT, nákup informačních zdrojů pro knihovnu, obnova 
počítačového vybavení u počítačů, kterým v roce 2014 končí podpora Windows XP.  

b) Na základě výzvy RUK připravil anotaci tří projektů, u nichž lez předpokládat, že by v období 2014 – 
2020 mohly překročit rozpočet 100 milionů Kč. Jedná se za prvé o předpokládanou rekonstrukci areálu 
v Jinonicích po jeho svěření do správy FSV UK; za druhé o rekonstrukci budovy Smetanovo nábřeží 4 
(pokud ji získá do vlastnictví UK) a souvisejících úprav budovy Hollar (využití půdy, zastřešení atria); a 
za třetí o podporu Center doktorských studií, postdoktorandů a zahraničních výzkumníků nad rámec 
financování poskytovaného v současné době. 

c) Projednán mechanismus čerpání finančních prostředků na podporu inovací kurzu pro instituty fakulty.  
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d) Od kvestora UK byl zaslán požadavek na zaslání zprávy ke kontrole čerpání projektů, vyjádření 
zpracuje tajemník fakulty. Kontrolu provádí na konci roku vedoucí studijního oddělení.  

e) Dnešním dnem začíná přechod na nový fakultní systém uživatelských účtů, tzv. jednotnou správu 
uživatele (JSU).  
 
 

 
 Ing. Jindřich Kolek, Ph.D. – tajemník 

1) Dne 28. 11. od 9.00 hodin se v místnosti 011 bude konat školení k agendě poplatků za studium. 
2) Kolegium projednalo možnost uzavření budovy Hollar a Opletalova v době vánočních svátků, 

žádost o vyjádření bude zaslána řediteli IKSŽ FSV UK A IES FSV UK.  
3) Magistrát hl. m. Prahy, odbor památkové péče povolil dočasné umístění informačního banneru 

na budovu Hollar.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zapsala: Novosadová Klára 
Vidi: Filip Láb 


