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Zápis z jednání kolegia děkana 
 

Dne 21. října 2013 
 
Přítomni: 
 T. Karásek, J. Kolek, J. Končelík, K. Králová, M. Kubát, F. Láb, N. Švarcová  
 
Omluveni: P. Soukup 
 
Sdělení děkana:  
1) Poděkoval členům kolegia za pokračování v dalším funkčním období.  
2) Informoval o průběhu konání představení kandidátů na rektora v Karolinu v pátek 18. 10. 2013, 

v pátek 25. 10. 2013 se koná volba rektora UK, v tomto roce proběhnout na FSV UK volby do AS FSV 
UK. 

3) Předal pozvánky na slavnostní udělení čestné hodnosti doktora honoris causa fyzikálně – 
matematických věd, které se uskuteční v Karolinu dne 30. 10. 2013.  

4) Představil návrhy na udělení Mimořádné ceny rektora, kolegium schválilo návrh PhDr. Marka Rusnáka, 
M.A., dále rozhodlo, že studentské sdružení Oživme Hollar  bude nominováno na Cenu za prezentaci. 

5) Během čerpání dovolené ve dnech 29. – 30. 10. 2013 bude zastupováním děkana pověřen proděkan 
Láb.  

 
Informace proděkanů fakulty: 
 
6) doc. PhDr. M. Kubát, Ph.D. – proděkan pro vědu a výzkum    
6a) Sdělil, že byl sepsán návrh pro změnu podmínek habilitačního a jmenovacího řízení, bude předložen 

k projednání členům VR FSV UK (zaměstnanci FSV UK a CERGE) a po té na VR FSV UK – úpravy se 
týkají zejména podmínek pro psaní vědeckých monografií.  

6b) Předložil čtyři návrhy pro nominaci na Cenu rektora pro nejlepší absolventy UK (Cena prof. JUDr. Karla 
Engliše - společenskovědní obory), kolegium schválilo návrh na bakalářskou nominaci pro Bc. Janu 
Hortovou a na magisterskou nominaci pro Mgr. Karla Höfera.   
 

 
7) doc. MgA. F. Láb, Ph.D. – proděkan pro vnější vztahy  
7a) Ve spolupráci s OZS a studenty se připravuje videoklip „Jeden den v kanceláři ERASMUS“.  
7b) Ve středu se bude konat schůzka ohledně pořízení fakultních propagačních map.  
7c) Zaměstnankyně oddělení pro vnější vztahy se zúčastní největšího slovenského veletrhu vzdělávání 

v Košicích.  
7d) Kolegium schválilo termín konání Hyde Parku - úterý 26. 11. 2013 od 17. 00 hod v místnosti č. 105, 

v budově Opletalova. 
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8) PhDr. JUDr. T. Karásek, Ph.D. – proděkan pro rozvoj  
8a) Předpokládaný termín fungování systému pro elektronické konzultace by měl být prosince 2013.   
8b) Informoval, že garáže v objektu Hollar jsou vyklizeny, čeká se na povolení ze stavebního úřadu, 

studenti připravují workshop na výrobu nábytku z palet, který se bude konat v prostorách Bohnické 
léčebny.  

8c) Informoval o chystaných úpravách a cenové kalkulaci pro oživení kampusu v Jinonicích.  
8d) Projednáno vymezení kompetencí administrace rámcových projektů, administraci bude zajišťovat Mgr. 

Renner. Návrh implementace projektové kanceláře by mělo patřit pod oddělení vědy.  
 

 
9) Ing. Jindřich Kolek, MBA - tajemník 
9a) Vstupní dveře do budovy Hollar byly zrenovovány.  
9b) Na jednání s proděkanem Ing. Jiřím Halaškou, Ph.D. z ČVUT bylo domluveno, že studenti ČVUT do ledna 

2014 zpracují analýzu bezpečnostních rizik. 
 

 
10) PhDr. K. Králová, Ph.D. – proděkanka pro zahraniční styky 
10a) Informovala, že se zúčastnila s proděkanem Kubátem jednání ohledně CEFRESU s Philippe Rusinem.  
10b) IMS FSV UK požádalo vedení fakulty o schválení umístit v prostorách budovy Jinonic výstavu s 

tématem maďarského holocaustu. Kolegium návrh schválilo s podmínkou, aby IMS získalo odborné 
vyjádření o tom, že výstava je z historického hlediska v pořádku. 

10c) Projednáno znění inzerátu na pozici koordinátora oddělení zahraničních styků UK FSV - navazující 
bakalářské a magisterské programy v angličtině, poděkovala za podnět tajemníka ke znění inzerátu a 
požádala, aby případné podněty byly zasílány do úterý 22. 10. 2013.  

10d) Sdělila, že byl připraven návrh memoranda s Českou televizí.  
 

 
11) PhDr. N. Švarcová, Ph.D. – proděkanka pro doktorské studium a další formy vzdělávání  
11a) Informovala, že z RUK byla zaslaná pracovní verze metodické příručky doktorandských stipendií 

2013/2014, vyjádření bude odesláno děkanem fakulty.   
 
 
 
 
 
Zapsala: Novosadová Klára 
Vidi: Filip Láb 


