
 

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 

 
Zápis z jednání kolegia děkana 
 

Dne 27. května 2013 
 

Přítomni:  T. Karásek, J. Kolek, J. Končelík, K. Králová, M. Kubát, F. Láb, N. Švarcová  
Omluveni: P. Soukup 
 
Sdělení děkana: 
1) Termín schůzky s vedením FSS MU Brno byl předjednán na 27. 9. 2013. 
2) Dne 20. 5. 2013 se konalo zasedání rozšířeného kolegia rektora, kde byly projednány podmínky habilitačních 

a jmenovací řízení, sestavena komise (doc. Jurajda a proděkan Kubát), která připraví podklady pro podmínky 
pro FSV UK. 

3) V úterý 11. 6. 2013 bude zasedat AS FSV UK, termín pro zasílání podkladů pro jednání senátu je pondělí 3. 
6. 2013.  

4) Dále informoval, že se doktorské promoce konají ve čtvrtek od 13,30 hod. 
 
 
Informace proděkanů fakulty: 
 
5) doc. PhDr. M. Kubát, Ph.D. – proděkan pro vědu a výzkum  
5a) Vyhlášení Ceny profesora Františka Vencovského na téma "Evropská ekonomika a její perspektivy". Soutěž 

je určena mladým výzkumníkům do 35 let. Hlavní cenou je finanční odměna 200.000 Kč, ostatní finalisté 
jsou oceněni věcnými cenami. Termín podání přihlášky do soutěže (elektronicky a poštou), s názvem 
příspěvku a abstraktem v češtině nebo angličtině do 28. 6. 2013. 

5b) Medaile Josefa Hlávky - soutěž je určena nestorům a dalším významným osobnostem českého umění a vědy. 
Nominace musí obsahovat CV kandidáta a krátké zdůvodnění návrhu. Termín odevzdání nominací na 
oddělení vědy je nejpozději do 12. června 2013.  

5c) Z  operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace (OP VaVpI) bude možné realizovat projekty i v rámci 
hlavního města Prahy. Výzva k předkládání projektů pražských vysokých škol bude vyhlášena ve druhé 
polovině tohoto roku. Vyčleněné finanční prostředky půjdou především na rozvoj a modernizaci 
infrastruktury pro výuku na vysokých školách spojenou s výzkumem, tj. na modernizaci učeben a dalších 
prostor škol a na nákup přístrojového vybavení. O vyhlášení výzvy budou informováni ředitelé institutů.  

5d) Informoval o výsledku hodnocení významných monografií za rok 2011. 
 
6) doc. MgA. F. Láb, Ph.D. – proděkan pro vnější vztahy 
6a) Připomněl, že se ve čtvrtek 30. 5. 2013 koná studentská akce „Oživme Hollar“,  pan Balík zajistí prodloužení 

provozu budovy, dále požádal pana tajemníka, zda by studenti mohli při špatném počasí využít k diskuzi 
místnosti č. 14, pan tajemník s návrhem souhlasí.  

 
7) PhDr. JUDr. T. Karásek, Ph.D. – proděkan pro zahraniční styky 
7a) Na zpracování projektu rekonstrukce garáží byli vybráni architekti – prezentace projektu proběhne se 

zástupci vedení fakulty. Dne19. června bude svolána areálová rada, kde budou představeny plány pro 
revitalizaci Jinonic.  

7b) Na FSV UK přišla žádost o pořízení přebalovacího pultu, žádost k vyřízení bude předána na PTO, panu 
Balíkovi.  

7c) S vedoucím CIVT panem Ježkem byly projednány výsledky hodnocení práce zaměstnanců CIVT. 
 
 
 



 

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 

 
8) Ing. J. Kolek, MBA – tajemník 
8a) Informoval o průběhu oprav místností po výbuchu plynu, v tuto chvíli jsou opraveny kanceláře IKSŽ a 

oddělení vědy, do konce týdne bude i OZS a  místnost č. 215, informoval o předběžném vyčíslení škod.  
8b) V úterý 14. 5. se konala schůze tajemníků fakult, poděkoval proděkanu Lábovi za jeho prezentaci na schůzi, 

oddělení vnější vztahů, kvestorovi UK byla zaslána zpráva z jednání porady tajemníků, dále informoval, že 
plzeňská lékařská fakulta UK nabídla FSV UK možnost spolupráce.  

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

9a) Na OZS probíhají výběrová řízení meziuniverzitních dohod na studijní výjezdy do Francie.  
9b) Na rektorátu UK se konala schůzka proděkanů pro zahraniční styky, informovala o čerpání finančních 

prostředků na zahraniční post-docs.  
9c) Dále informovala o kapacitě počtů uchazečů přijatých v rámci programu ERASMUS. 
9d) 15. 5. se konala schůzka se zástupci s českých center k projednání případného memoranda o spolupráci, dne 

6. září se bude konat schůzka s řediteli českých center, zájem o spolupráci projevila i nadace Člověk v tísni.  

 
10) PhDr. N. Švarcová, Ph.D. – proděkanka pro doktorské studium a další formy vzdělávání 
10a) Informovala, že z RUK byl zaslán dopis k financování studia studentů se specifickými potřebami na rok 

2013. Formulář k čerpání přidělených prostředků na realizaci služeb pro studenty se specifickými potřebami 
v roce 2013 musí být do 31. 1. 2014 zaslán PhDr. Kateřině Šámalové na RUK.  

 
 
 
 
Zapsala: Novosadová Klára 
Vidi: Filip Láb 

 


