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Zápis z jednání kolegia děkana 
 

Dne 4. března 2013 
 

Přítomni:  T. Karásek, J. Kolek, M. Kubát, J. Končelík, K. Králová, F. Láb, P. Soukup, N. Švarcová  
Omluveni:  
 
 
Sdělení děkana: 
1) Připomněl, že se v úterý 5. 3. 2013 koná AS FSV UK. 
 
 
Informace proděkanů fakulty: 
 
2) doc. PhDr. M. Kubát , Ph.D. – proděkan pro vědu a výzkum  
2a) PRVOUK bude projednán na zasedání VR UK v březnu 2013.  
 
 
3) doc. MgA. F. Láb, Ph.D. – proděkan pro vnější vztahy 
3a) Na oddělení Vnějších vztahů ukončila spolupráci pro cizojazyčné programy Renata Kobosilová, na pohovor 

na pracovní pozici pro cizojazyčné programy bylo pozváno dvacet uchazečů.  
3b) Pozval na Galavečer FSV UK, který se koná dne 14. 3. 2013 na Občanské plovárně, vstupenky pro 

zaměstnance děkanátu budou zdarma (hrazeny budou max. dvě vstupenky na jednu osobu). 
3c) Na vydávání časopisu Sociál spolupracuje nová skupina studentů FSV UK. 
3d) Studentka FSV UK požádala o záštitu fakulty ke konání akce „Iniciativa k volbám“ – akce je zaměřena na 

podnícení volební aktivity, kolegium návrh projedná na dalším zasedání kolegia děkana po prostudování 
zaslaných materiálů. 

  
 
4) PhDr. JUDr. T. Karásek, Ph.D. – proděkan pro zahraniční styky 
4a) K podnětu ISS FSV UK na nevyhovující umístění přechodu pro chodce v Jinonicích bylo zasláno vyjádření 

z městské části Prahy 5, že na přechod bude umístněn středový můstek. K protipožárním opatření objektu 
Jinonice předložila paní Munžilová materiály, ve kterých je uvedeno, že protipožární opatření vyhovují 
bezpečnostním normám. 

4b) Informoval o využívání a financování databáze Sage. 
 
 
5) Ing. J. Kolek, MBA – tajemník 
5a) Sdělil, že na schůzce s panem kvestorem byl projednán návrh na změnu banky pro FSV UK,  pro pana 

kvestora bude připravena nákladová analýza k případné změně banky, dále byla projednána veřejná zakázka 
na mobilního operátora. 

5b) Vypracoval návrh organizačního řádu děkanátu, návrh bude poslán kolegiu děkana FSV UK k doplnění, pan 
děkan připomněl zpracování termínovníku – harmonogramu práce.  
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6) PhDr. Ing. P. Soukup – proděkan pro studijní záležitosti 
6a) Zveřejněno další kolo hodnocení kurzů, diplomy za Zlatné kurzy budou předány na dubnovém zasedání AS 

FSV UK. 
6b) Navrhl, aby pro specifické skupiny osob (ZTP) byly poskytnuty studijní pobyty za sníženou cenu – kolegium 

návrh schválilo, změna bude nastavena v podmínkách pro přijímací řízení.  S firmou Scio.cz bude projednána 
otázka zpracování Scio testů pro nevidomé uchazeče. 

6c) Informoval, že se externím pracovníkům na DPP po skončení dohody automaticky ruší přístup pro zapisování 
známek do systému SIS v průběhu zkouškového období. Kolegium schválilo návrh, aby pro získání aktivního 
přístupu do SISu byly DPP uzavírány na celý kalendářní rok, pan tajemník bude o této nabídce informovat 
ředitele institutů.  

6d) Rektorovi UK bude zaslán dopis s návrhem zvýšení poplatku za prodlužování studia v příštím roce, bude 
vydáno opatření děkana. 

6e) Pan děkan vznesl dotaz, zda byl vyřešen problém s párováním poplatků, pan proděkan Soukup sdělil, dojde  
ještě k nastavení poštovních plateb a variabilního symbolu. Pan poděkoval za realizaci párování plateb, 
systém by měl ulehčit agendě studijním referentkám.  

 

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

7a) Na poradě vedení IMS FSV UK byl vznesen podnět týkající se problémů s internetovým připojením přes wifi 
v objektu UK v Jinonicích. Pan proděkan Karásek sdělil, že dovybavení techniky pro přenos wifi bylo 
zahrnuto v Aktualizaci dlouhodobého záměru na rok 2013, fakulta plánuje přechod na Eduroam, k instalaci by 
mělo dojít v období prázdnin, cílem je dosáhnout úplného pokrytí signálu do konce roku 2013. 

7b) Vznesla dotaz ke způsobu rozdělení finanční podpory cizojazyčných kurzů, pan děkan sdělil, že finanční 
prostředky jsou přidělovány ředitelům institutů, rozdělování je v jejich kompetenci.  

7c) Informovala o dalším vývoji jednání ohledně CEFRES – dopis s informacemi o spolupráci UK FSV s 
výzkumnými a akademickými institucemi Francouzské republiky bude zaslán na RUK. 

7d) Dne 3. 4. 2013 se s vedoucím OZS (případně s dalšími delegovanými zástupci fakulty) zúčastní schůzky u 
prorektora Škrhy k cizojazyčným studijním programům.  

 
8) PhDr. N. Švarcová, Ph.D. – proděkanka pro doktorské studium a další formy vzdělávání 
8a) Kontrola Akreditační komise v souvislosti s hodnocením doktorských studijních programů se sejde 28. 3. 

2013 v místnosti č. 212.  
8b) Informovala, že z RUK byla zaslána zpráva k plánu testování školitelů.  
8c) Všem vyučujícím bude zaslán dopis s informacemi o možnosti výuky v rámci U3V v akademickém roce 

2013/2014, včetně finančních podmínek výuky.  
8d) Na základě žádosti z institutů byl připraven nový formulář pro účelová stipendia, který umožní 

navrhovatelům stipendií snáze identifikovat předpis, podle kterého je stipendium vypláceno, a bude také 
obsahovat informaci o limitech, které se uplatňují u jednotlivých typů účelových stipendií. 

 
 
 
 
Zapsala: Novosadová Klára 
Vidi: F. Láb 

 


