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Zápis z jednání kolegia děkana 
 

Dne 30. září 2013 
 

Přítomni: 
 T. Karásek, J. Kolek, J. Končelík, K. Králová, M. Kubát, F. Láb, P. Soukup, N. Švarcová  
 
Omluveni:  
 
Sdělení děkana:  
1) Informoval, že odeslal volební komisi AS FSV UK svoji kandidaturu na volbu děkana pro další funkční 

období.  
 
 
Informace proděkanů fakulty: 
 
 
2) doc. PhDr. M. Kubát, Ph.D.– proděkan pro vědu a výzkum    
2a) Informoval, že na zasedání Ediční komise FSV UK byly přijaty aktualizované a zjednodušené dokumenty - 

Jednací řád Ediční komise FSV UK a Ediční rád FSV UK. Ediční řád předložil ke schválení kolegia děkana, 
následně bude předán AS FSV UK a AS UK. Nejvíce diskutovaným bodem edičního řádu byla distribuce 
výtisků publikací do vybraných knihoven, a to v souladu s požadavky RIV, členové ekonomické komise 
doporučili děkanovi fakulty, aby byl tento bod upraven opatřením děkana. Pan děkan požádal proděkana 
Kubáta o zjištění počtu výtisků distribuovaných do knihoven a na základě toho bude domluven postup pro 
nastavení pravidel a členové kolegia se do čtvrtka 3. 10. 2013 vyjádří k předloženému edičnímu řádu e-
mailem proděkanu Kubátovi, aby mohl být na dalším zasedání kolegia děkana projednán, případně schválen.      

 
 
3) doc. MgA. F. Láb, Ph.D. – proděkan pro vnější vztahy  
3a) Sdělil, že se v úterý 1. 10. 2013 koná celouniverzitního setkání pracovníků PR v Celetné, za FSV UK se 

zúčastní vedoucí oddělení vnějších vztahů Sylvie Fišerová a referentka Mariana Zapotilová. 
3b) Proběhla schůzka s firmou Jobs.cz o podmínkách propagace cizojazyčných programů FSV UK, dále byla 

projednána nabídka možnosti elektronických pohovorů (formou videohovoru), pro další vyjednávání předá 
tajemníkovi fakulty kontakt na příslušnou osobu z firmy JOBS. 

3c) Informoval o projektu Alumni -  bude započatý sběr dat u všech nových absolventů FSV UK. 
3d) Informoval se, zda by studentům na počátku studia mohla být vytvořena fakultní e-mailovou schránka pro 

následnou komunikaci studijních a fakultních sdělení posluchačům, proděkan Karásek sdělil, že bude dáno 
jako požadavek, při hledání nového dodavatele počítačových technologií, kolegium návrh odsouhlasilo. 

3e) Studenti FSV UK zapojili fakultu do sobotních akcí, konající se na Smetanově nábřeží, v prostorách fakulty 
proběhla v sobotu 28. 9. 2013 debata za účasti obyvatel, majitelů restaurací k případnému uzavření 
Smetanova nábř.pro automobilovou dopravu, fakulta funguje jako centrum této akce, v sobotu 12. 10. 2013 
proběhne poslední akce. Poděkoval tajemníkovi, vedoucímu PTO panu Balíkovi a vrátným za spoluúčast při 
organizování těchto akcí. 

3f) Dokončuje se výzdoba chodeb ve třetím patře budovy Hollar, na budově Hollar u vchodových dveří je 
umístěna nová informační cedule (pracuje se na sjednocení vzhledu informačních tabulí). 

3g) V průběhu jara 2014 budou zazeleněny prostory budovy Opletalova, do konce roku zpracují studenti 
Přírodovědecké fakulty UK projekty.  
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4)  PhDr. JUDr. T. Karásek, Ph.D. – proděkan pro rozvoj  
4a) Informoval, že na chodbách v budově Hollar byly instalovány dodatečné antény na přenos bezdrátového 

internetového připojení, lze se připojit i přes Eduroam. 
4b) Přihlášky do soutěže do inovací kurzů byly hodově ohodnoceny a navržené rozpočty proporčně sníženy 

výsledným koeficientem; bude přeposláno proděkanu Soukupovi a proděkance Švarcové, po jejich schválení 
bude rozeslána informace řešitelům a rektorátu. 

4c) Sdělil, že po konzultaci s RUK, s Ing. Bělonožníkem jsou institucionální projekty v pořádku. 
4d) Zúčastnil se schůzky „Fulbright ambassadors“ na Fulbrightově komisi, navrhuje posílení propagace 

Fulbrightova programu na stránkách OZS s cílem oživení zájmu o program mezi studenty a zejména 
výzkumníky. 

4e) Informoval o problému, týkajícího se rezervací v SIS v Jinonicích s ostatními fakultami během zkouškového 
období - rezervace velkých místností neprobíhají přes SIS. Dále informoval o návrhu, zda by instituty nebo 
poté i fakulta podporovali výzkumníky ve psaní anglických textů, pan děkan vzal podnět na vědomí a návrh 
podporuje. 

 
5)  Ing. J. Kolek, MBA – tajemník 
5a) V úterý 1. 10. 2013 je první termín školení BOZP a PO pro vedoucí zaměstnance, školení probíhají 

v místnosti č. 212, účast na školení nemusí být dopředu nahlášena, termíny byly rozeslány e-mailem.  
5b) V pátek 25. 10. je vyhlášeno děkanské volno, na základě projednání s ředitelem IKSZ FSV UK je možné 

uzavřít budovu Hollar, případné uzavření budovy Opletalova bude projednáno s ředitelem IES FSV UK.  
 
6)  PhDr. Ing. P. Soukup – proděkan pro studijní záležitosti  
6a) Kolegium projednalo a následně schválilo spis akreditace Mediální studia (magisterské prezenční studium) a 

spis akreditace Žurnalistika (magisterské prezenční studium).  
6b) Informoval o získání inspirace na FSS MU ve věci finanční podpory studentů z fondu mobility pro letní 

školy, děkan sdělil, že pracovní jednání se zástupci FSS MU v Brně bylo inspirující a velmi důležité pro další 
práci na FSV UK.  

 
7)  PhDr. Kateřina Králová, Ph.D. – proděkanka pro zahraniční styky  

7a) Orientační dny pro výměnné zahraniční studenty byly společné pro všechny studijní programy,  pro 
cizojazyčné studijní obory se konala samostatná akce, rozdělená do několika skupin. Děkujeme 
koordinátorům studijních programů, kteří se zúčastnili  orientačních dnů. 

7b) Studenti cizojazyčných programů již dostali hesla pro přihlášení do SISu, poděkovala proděkanu Soukupovi 
za umožnění zapisování do čekacích listin.  

7c) Informovala o návrhu na zvýšení odměn garantům krátkodobých studijních pobytů z 8.000,- Kč za semestr 
na 12.000 Kč za semestr, děkan apeluje na to, aby odměňování nebylo jen formální, ale bylo vyplaceno za 
účelně vynaloženou práci, proděkanka Králová navrhla, aby OZS dostalo zpětnou vazbu od zahraničních 
stážistů např. informativním e-mailem.   

7d) Informovala o nabídce Českých center oslovit potencionální uchazeče propagací cizojazyčných programů 
v zahraniční na studijním veletrhu v Kyjevě, OZS se pokusí zajistit studenta, který by zastupoval naší fakultu. 
Kolegium návrh schválilo. 

7e) Informovala o vývoj ve věci CEFRES s tím, že jménem fakulty písemně CEFRES poblahopřeje k zdárnému 
dojednání spolupráce s univerzitou. 

 
 
Zapsala: Novosadová Klára 
Vidi: Filip Láb 


