
 

Univerzita Karlova v Praze, Fakulta sociálních v ěd  /  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 2. prosinec 2013 
 
Přítomni: T. Karásek, J. Kolek, J. Končelík, K. Králová, F. Láb, N. Švarcová  
 
Omluveni: M. Kubát, P. Soukup 
 
Sdělení děkana:  
1) Sdělil, že se v úterý 3. 12. 2013 zasedá AS FSV UK a konají se doktorské promoce. 
2) Projednán program rozšířeného kolegia děkana, které se koná 9. 12. 2013 (sdělení děkana a 

proděkanů, financování KJP).  
3) Poděkoval za účast na Hyde Parku, který se konal v úterý 26. 11. 2013 od 17.00 hod. v budově 

Opletalově. 
 
Informace proděkanů fakulty: 
 
4) doc. PhDr. M. Kubát, Ph.D. – proděkan pro vědu a výzkum    
4a) GAČR informuje o vyhlášení výzvy na podávání česko-rakouských projektů základního výzkumu na 

období 2015-2017. Je možné podávat projekty v oblasti humanitních a sociálních věd. Společný projekt 
české a rakouské instituce musí vykazovat prvky opodstatněné spolupráce, přidanou vědeckou 
hodnotu společného výzkumu s tím, že vědecká spolupráce obou týmu musí být úzce propojena. 
Projekty se vypisují na tři roky s počátkem řešení v roce 2015. Podrobné informace a formuláře: 
http://www.gacr.cz/mezinarodni-aktivity/rakousko/. Termín oddělení vědy pro odevzdání papírové 
přihlášky je 3. února 2014. 

 
5) doc. MgA. F. Láb, Ph.D. – proděkan pro vnější vztahy  
5a) Na schůzce s OZS byly projednány možnosti propagace fakulty na zahraničních vzdělávacích veletrzích. 

Bude zhotoven vlastní stan pro propagaci fakulty - oddělení  PR připraví rozpočet na celkovou 
propagaci, doposud se propagace FSV UK hradila z rozvojových projektů,  jedná se o pokus posílit 
zahraniční programy fakulty – kolegium celý návrh podpořilo.   

5b) Rektorát UK požádal fakultu o stanovisko k pořádání studentské aktivity Miss UK. Kolegium se shodlo, 
že Miss UK je výhradně studentská aktivita a fakulta respektuje konání studentských akcí, ale  
zaměstnanci FSV UK se aktivně Miss UK neúčastní.  

5c) Požádal pana tajemníka, aby zajistil u úklidové firmy řádné třídění odpadu v budově Hollar.   
5d) V průběhu týdne budou PF, na fakultu byly doručeny nové propagační předměty.  
 
6) PhDr. JUDr. T. Karásek, Ph.D. – proděkan pro rozvoj  
6a) Stavební práce garáží pokračují, projednáno další financování.  
6b) Informoval o bezproblémovém převodu účtů na JSU, 20. 1. 2014 budou zneschopněny stávající účty a  
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měl by být uzamčen intranet, připravuje se elektronický systém pro hlášení problémů s technikou a 
konzultačních hodin.  

6c) Výzva 3. 4. – tento pátek se bude vybírat firma na zpracování projektu, který musí být odevzdáno do 2. 
1. 2014 na RUK.  Poděkoval Mgr. Soškové a dr. Prázové za spolupráci na zpracování investic pro výzvu.  

6d) Sestaveny investice pro výzvu MŠMT na období 2014 – 2020.  Informoval o investicích do budov, 
vzdělávání.  

6e) Informoval o zapojení univerzity do projektu KREDO – z RUK byla zaslána žádost o nominaci 
fakultního zástupce pro tento projekt, kolegium schválilo jako zástupce za FSV UK proděkana pro 
rozvoj.  

 
7) Ing. J. Kolek, MBA – tajemník 
7a) Předložil podklady k vyúčtování seznamovací kurzů institutů FSV UK.  
7b) Informoval o škodě v budově Hollar, způsobené prasklou hadičkou na toaletách, škoda byla nahlášena 

na pojišťovnu.  
 
8) PhDr. K. Králová, Ph.D. – proděkanka pro zahraniční styky  
8a) Dne 18. 11. 2013 se konala rektorátní schůzka proděkanů OZS.  
8b) OZS pracuje na obnovování a prodlužování smluv ERASMUS se stávajícími partnery. 
8c) Informovala o přípravách spolupráce fakulty s Českými centry v Mnichově a Paříži. 
 
 
9) PhDr. N. Švarcová, Ph.D. – proděkanka pro doktorské studium a další formy vzdělávání  
9a) V časopise UK Fórum vyšel článek o doktorském studiu na FSV UK.  
9b) Dnes se koná schůzka se zaměstnanci ohledně řešení místností pro vznik referátu OZS. Referát PGS a 

agenda SIS budou posíleny, aby nedocházelo k případným pochybením.  
 
 
 
 
 
Zapsala: Novosadová Klára 
Vidi: Filip Láb 


