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Zápis z jednání kolegia děkana 
 

Dne 25. února 2013 
 

Přítomni:  T. Karásek, J. Kolek, M. Kubát, J. Končelík, K. Králová, F. Láb, P. Soukup, N. Švarcová  
Omluveni:  
 
 
Informace proděkanů fakulty: 
 
1) doc. PhDr. M. Kubát , Ph.D.– proděkan pro vědu a výzkum  
1a) MŠMT informuje o výzvě k podávání návrhů výzkumných projektů v oblasti česko-ruské 

spolupráce. Čeští řešitelé budou mít možnost se přihlásit do veřejné soutěže KONTAKT se žádostí o 
podporu na úhradu jejich části projektu. Předpokladem pro zařazení do protokolu společných 
projektů je podepsaná dohoda o vzájemné spolupráci mezi českým a ruským partnerem. Podrobné 
informace: http://www.msmt.cz/mezinarodni-vztahy/vyzkum-a-vyvoj-1/vyzva-k-podavani-navrhu-
vyzkumnych-projektu-v-oblasti-cesko.Termín oddělení vědy pro odevzdání projektové žádosti:         
8. dubna 2013. 

1b) Informoval, že první průběžná zpráva PRVOUKu za rok 2012 byla odevzdána. 
1c) Sdělil, že odevzdal článek pro časopis Forum, napsaný ve spolupráci s proděkanem Lábem.  
 
2) doc. MgA. F. Láb, Ph.D. – proděkan pro vnější vztahy 
2a) Informoval o návrhu formalizovat oddělení PR, kolegium návrh odsouhlasilo. 
2b) Sdělil, že včera byla uzávěrka podávání přihlášek na pozici referenta na oddělení pro vnější vztahy 

FSV UK.  
 
3) PhDr. JUDr. T. Karásek, Ph.D. – proděkan pro zahraniční styky 
3a) Čtyři firmy projevily zájem ke zpracování projektu na úpravu garáží v budově Hollar - zřízení 

studentské místnosti, pro posouzení projektů navrhl složení komise ze zástupců PTO, SVI, studentů, 
pedagogů – kolegium návrh schválilo. 

3b) Sdělil, že pro spuštění elektronického oběhu dokumentů chybějí klíčové komponenty, probíhají 
jednání s firmou, která příslušné komponenty dodává.  

 
4) Ing. J. Kolek, MBA – tajemník 
4a) Sdělil, že dnes 25. 2. 2013 ve 14.00 hod. se sejde ekonomická komise k projednání návrhu rozpočtu. 

Kolegium projednalo návrhy úprav položek v rozpočtu, pan děkan požádal členy kolegia o dodání 
dalších případných návrhů k úpravám na příští jednání kolegia děkana.  

4b) Dne 29. 3. 2013 se bude konat cvičný poplach, projednán podnět ISS FSV na zlepšení 
protipožárního značení v budově v Jinonicích, kontaktovat bezpečnostní odbor rektorátu. 

 
5) PhDr. Ing. P. Soukup – proděkan pro studijní záležitosti 
5a) Informoval, že pro zavedení systému konzultační hodin bude vypsána nová zakázka. 
 



 

Univerzita Karlova v Praze, Fakulta sociálních věd  /  Smetanovo nábreží 6, 110 01 Praha 1 www.fsv.cuni.cz 

dekan@fsv.cuni.cz, tel: 222 112 236 

6) PhDr. K. Králová , Ph.D. – proděkanka pro zahraniční styky 

6a) Informovala o přípravě zprávy o dosavadní spolupráci a výhledem do budoucna mezi  FSV UK 
a CEFRES. 

6b) V následujících dvou týdnech se budou konat výběrová řízení do programu Erasmus.  

 
7) PhDr. N. Švarcová, Ph.D. – proděkanka pro doktorské studium a další formy vzdělávání 
7a) Předložila návrh k prodloužení akreditace u tříletých doktorských studijních programů, kolegium 

návrh projednalo a schválilo.  
7b) Informovala o změně formulářů na účelová stipendia. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zapsala: Novosadová Klára 
Vidi: Filip Láb 

 


