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Zápis z jednání kolegia děkana 
 

Dne 24. června 2013 
 

Přítomni: 
 T. Karásek, J. Kolek, J. Končelík, K. Králová, M. Kubát, P. Soukup N. Švarcová  
 
Omluveni: F. Láb 
 
Sdělení děkana:  
1) Další zasedání kolegia děkana se bude konat v září, termín bude upřesněn, dále kolegium projednalo plán 

dovolených a zástupy děkana. 
2) Projednáno fungování bezdrátového připojení, během přijímacích zkoušek přenos bezdrátového připojení 

v budově Hollar téměř nefungoval, proděkan Karásek sdělil, že došlo k závadě na jednom zařízení, je 
plánováno doplnění komponentů pro přenos bezdrátového připojení, zprovozněno by mělo být o letních 
prázdninách, aby od září bylo funkční a byla pokryta celá budova. 

3) Harmonogram prací odevzdají vedoucí oddělení děkanátu do 30. 6., proděkani harmonogramy zkompletují a 
předloží na příštím zasedání kolegia děkana, dále do konce července předloží návrhy pro volbu děkana. 

4) Na základě zaslaného dopisu od prorektora Tichého, týkající se projektu menšího rozsahu, navrhl pořízení 
klimatizace do objektu v Jinonicích, obnovy počítačového vybavení. 

5) Zúčastnil se bezpečnostní konference, kde referoval o zkušenostech po výbuchu plynu, dojednal zpracování 
bezpečnostní analýzy prostor FSV UK, kterou zpracují studenti v září. 

6) Informoval o průběhu Hyde Parku pro zaměstnance děkanátu, hlavním tématem bylo financování a 
odměňování oddělení děkanátu. 

 
Informace proděkanů fakulty: 
 
 
7) doc. PhDr. M. Kubát, Ph.D.– proděkan pro vědu a výzkum    
7a) Na Medaili J. Hlávky byl navržen prof. Turnovec z IES. 
7b) Odpověď RUK ohledně zájmu o účast v plánovaném programu Operačního programu Výzkum a vývoj pro 

inovace (OP VaVpI) –  přidělena pro IPS. 
7c) Byl spuštěn nový Národní portál pro evropský výzkum, který bude shromažďovat informace o evropském 

výzkumu a vývoji.  
7d) Evropská investiční banka informuje o programu finanční podpory univerzitním pracovištím – University 

Research Sponsorship Programme. Pro období 2013–2014 byly stanoveny dvě oblasti zájmu banky: 
Administrative Capacity Building in Europe a Smart City Development: Applying European and 
International Experience to the Mediterranean Region. Podrobné informace: 
http://institute.eib.org/programmes/knowledge-2/eiburs-2/. Termín oddělení vědy: 9. září 2013 

7e) Návrhy kandidátů pro hodnotící panely byly zaslány ze 3 institutů (dohromady 4 kandidáti), v období letních 
prázdnin bude vybrán kandidát na základě zaslaných informací z RUK.  
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8)  PhDr. JUDr. T. Karásek, Ph.D. – proděkan pro rozvoj  
8a) Rozvojové projekty (institucionální plány) - objem finančních prostředků byl navýšen, každá fakulta může 

předložit max. 7 dílčích rozvojových plánů, které musí být odevzdány do 30. 7.), interní soutěže přesunuty 
z úrovně univerzitní do fakultní úrovně, centralizované rozvojové projekty běží jako doposud, FRVŠ – soutěž 
proběhne na fakultě, bude rozeslána obecná výzva pro zasílání ideových návrhů, po té budou osloveny 
instituty. 

8b) Sdělil, že Areálová rada schválila návrhy pro zlepšení prostředí v areálu Jinonice např. úpravu studentských 
místností, zázemí studentské místnosti. Poděkoval členům komise PhDr. Kryštofu Kozákovi, Ph.D. a 
Miroslavu Grznárovi za jednání s architekty. 

8c) Administrativní procesy na opravu garáží se opozdili, důvodem je jednání s úřady (plánovaná schůzka 
architektů s památkovým úřadem).  

8d) Fakulta převezme nájem v Rytířské, na ÚVT domluveno poskytování internetu zdarma. 
8e) Pan Ježek domluvil na ÚVT, že budou fakultní e-maily zálohovány na RUK. 
8f) Informoval o návrhu, aby se IPS FSV UK ucházelo o pořadatelství výroční konference mezinárodní 

politologické asociace ECPR pro rok 2016, pro pronájem prostor bude oslovena právnická fakulta, kolegium 
návrh schválilo, financování je v kompetenci institutů FSV UK. 

 
 
9)  Ing. J. Kolek, MBA – tajemník 
9a) Informoval, že na zasedání AS UK byl schválen vnitřní mzdový předpis, pro personalisty jsou pořádány 

školení. 
9b) Provoz budov Opletalova a Hollar v době letních prázdnin bude od 7.00 do 19.00 hod.  
9c) Informoval, že byly zazeleněny chodby v budově Hollar.  
 
10)  PhDr. Ing. P. Soukup – proděkan pro studijní záležitosti  
10a) Zúčastnil se 2. ročníku konference Testování ke kvalitě vzdělávání, kde nabídl spoluorganizování 

konference pod hlavičkou FSV UK, vedení s návrhem souhlasí. 
 
 
11)  PhDr. K. Králová, Ph.D. – proděkanka pro zahraniční styky 
11a) Na základě zpracovaných podkladů od pana Martina informovala o fungování cizojazyčných programů a 

sdělila, že bude nutné řešit kulturní adaptace, jazykové bariéry u administrativních zaměstnanců, které je 
nutné pro centrální propagaci fakulty, kolegium rozhodlo o vytvoření referátu pro mobilitu a referát pro 
placené studium spadající pod OZS. Kolegium předjednalo varianty rozdělení kompetencí, týkající se i 
nostrifikací a vykazování mobility.  

 
12)  PhDr. N. Švarcová, Ph.D. – proděkanka pro doktorské studium a další formy vzdělávání  
12a) Navrhla převedení doktorského studia do elektronického systému, kolegium návrh schválilo.  
 
 
 
Zapsala: Novosadová Klára 
Vidi: Filip Láb 


