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Zápis z jednání kolegia děkana 
 

Dne 23. září 2013 
 

Přítomni: 
 T. Karásek, J. Kolek, J. Končelík, M. Kubát, F. Láb, P. Soukup N. Švarcová  
 
Omluveni: K. Králová 
 
Sdělení děkana:  
1) Projednal program pracovních schůzek v Brně se zástupci FSS MU, dále kolegium projednalo 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, 
konané 27. 9. 2013. 

2) Poděkoval proděkanu Soukupovi za spolupráci na dopise rektorovi UK, týkající se návrhu konstrukce 
poplatků za studium ve Statutu UK za FSV UK. 

3) Znovu otevřena debata k postupům pro vytvoření samostatného referátu pro cizojazyčné programy, 
s návrhem seznámeny referentky PhDr. Řezníčková a Mgr. Pelantová, které by toto oddělení zaštiťovaly, 
nyní se musí vyřešit prostorové dispozice a zpracování pracovních náplní, dále je nutné vyřešit obsazení 
místa na PGS po PhDr. Řezníčkové, proděkanka Švarcová ve spolupráci s tajemníkem fakulty a proděkanem 
Soukupem dojedná pracovní agendu studijních referentek. Předpokládaný termín fungování referátu a vznik 
nového místa koordinátora referátu, spadající pod OZS, je plánováno od 1. 1. 2014. 
 

 
Informace proděkanů fakulty: 
 
3) doc. PhDr. M. Kubát, Ph.D. – proděkan pro vědu a výzkum    
3a) Grantová agentura UK vyhlásila soutěž na podávání projektů s počátkem řešení v roce 2014. Projekty na 1-3 

roky si mohou podávat studenti magisterského a doktorského studia. Pravidla soutěže jsou zveřejněna na 
stránkách: http://www.cuni.cz/UK-2446.html.  Vstup do aplikace: https://is.cuni.cz/webapps/?lang=cs. 
Aplikace pro podávání projektů bude otevřena od 8. října 2013. Termín elektronického podání na oddělení 
vědy je 8. listopadu 2013. 

3b) Informoval o průběhu konference PRVOUKU konané na Právnické fakultě UK. 
 
4) doc. MgA. F. Láb, Ph.D. – proděkan pro vnější vztahy  
4a) Dne 30. září v budově Hollar budou zástupci studentské organizace AIESEC rozdávat letáčky při příležitosti 

začátku akademického roku 2013/2014.  
4b) V sobotu 21. 9. bylo uzavřeno Smetanovo nábř. v rámci akce NábřeŽÍ JE, studenti FSV UK se do akce 

zapojili organizací dalších akcí v budově Hollar, poděkoval studentům FSV UK za organizaci a výzdobu na 
sobotní akci. 

 
5)  PhDr. JUDr. T. Karásek, Ph.D. – proděkan pro rozvoj  
5a) Informoval, že do soutěže Inovace kurzů bylo zasláno již 85 přihlášek.  
5b) S proděkankou Královou domluvena případná změna využití prostor pro  knihovnu a International club 

v budově Hollar. 
5c) Dnes bude na schůzi CIVT projednán čtvrtletní harmonogram práce oddělení. 
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6)  Ing. J. Kolek, MBA – tajemník 
6a) Na instituty bude zaslán dopis s požadavky na pořízení PF pro rok 2014, PF budou k dispozici i v 

elektronické podobě. 
6b) Termíny školení  BOZP a PO byly rozeslány všem vedoucím zaměstnancům, kteří následně proškolí své 

zaměstnance podle manuálu, který bude zpracován bezpečnostní firmou. 
6c) Po domluvě s bezpečnostním technikem proběhne cvičný poplach na jaře 2014. 
 
 
7)  PhDr. Ing. P. Soukup – proděkan pro studijní záležitosti  
7a) Informoval, že byly zveřejněny výsledky hodnocení kurzů. 
7b) Předložil akreditační spis nového oboru Německá a středoevropská studia (IMS), který je plánován s 

Univerzitou Krakow, informace přeposlány dr. Konrádovi. 
7c) V rámci CŽV požádalo o studijní pobyty tzv. nultý ročník 48 uchazečů. 
7d)  Na základě vyjádření ředitelů institutů FSV UK k návrhu konstrukce poplatků za studium ve Statutu UK za 

FSV UK bude rektorovi UK zaslán dopisu.   
 
8) PhDr. N. Švarcová, Ph.D. – proděkanka pro doktorské studium a další formy vzdělávání  
8a) Na RUK odeslán Centralizovaný rozvojový projekt na Centra doktorských studií ve výši 350 tis. Kč. 
8b) Projednán podnět spojený s vyúčtováním cestovních příkazů hrazených z grantů.  
8c) Dopisem od prorektora pro doktorské studium a akademické kvalifikace a prorektora pro studijní záležitosti 

ze dne 4. 9. 2013 byla FSV UK vyzvána k navržení garantů studijních programů u studijních programů, které 
se člení do více studijních oborů. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zapsala: Novosadová Klára 
Vidi: Filip Láb 


