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Zápis z jednání kolegia děkana 
 

Dne 7. října 2013 
 
Přítomni: 
 T. Karásek, J. Kolek, J. Končelík, K. Králová, M. Kubát, P. Soukup N. Švarcová  
 
Omluveni: F. Láb 
 
Sdělení děkana:  
1) Projednána žádost o poskytnutí tvůrčího volna prof. Potůčka – kolegium návrh schválilo. 
 
Informace proděkanů fakulty: 
 
 
3) doc. PhDr. M. Kubát, Ph.D. – proděkan pro vědu a výzkum    
3a) Kolegium děkana schválilo znění aktualizace edičního řádu a bude předán jako podklad pro zasedání na AS 

FSV UK.  
3b) Evropská komise - Generální ředitelství Home Affairs informuje o vyhlášení grantu z bezpečnostní oblasti 

ISEC 2013 Targeted Call for Proposals. Podporuje se návrh projektu na téma: Trafficking in Human Beings. 
Je nutné počítat s finanční spoluúčastí (MŠMT tyto projekty nepodporuje v programu dofinancování) ve výši 
10%. Podrobné informace: http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/financing/fundings/security-and-
safeguarding-liberties/prevention-of-and-fight-against-crime/calls/call-2013/targeted-call/index_en.htm. 
Termín oddělení vědy pro odevzdání návrhu je 21. října 2013. 

 
4)  PhDr. JUDr. T. Karásek, Ph.D. – proděkan pro rozvoj  
4a) Zástupci sdružení AutoMat požádali o podporu FSV UK v další debatě o fungování dopravy v Praze a na 

Smetanově nábřeží, kolegium s iniciativou souhlasí, znění dopisu, zaslaný zástupci sdružení AutoMat, 
přeformuluje proděkan Karásek.  

4b) Finální verze institucionálního plánu fakulty na rok 2014 bude odeslána na rektorát UK, Ing. Bělonožníkovi.  
4c) Výsledky soutěže na inovaci kurzů budou zveřejněny na webových stránkách, informace bude zaslaná i na 

RUK, pan tajemník rozhodne o rozeslání informačního e-mailu jednotlivým řešitelům. Děkan poděkoval 
proděkanu Karáskovi a Soukupovi a proděkance Švarcové za spolupráci při zpracování podkladů.  

4d) Prorektorem pro investiční výstavbu rozeslána výzva -  uvolnění peněz pro pražské vysoké školy zaměřené 
na výzkum a vzdělávání, proděkan Karásek připraví návrh s odhadem, jakou částku by fakulta v příštích 
dvou letech investovala do obnovy IT, úpravy prostor FSV UK – kolegium návrh schválilo.  

4e) Informoval o výzvě zaslané z RUK, týkající se výuky jazyků pro národnostní menšin, informace bude 
rozeslána ředitelům institutů se žádostí o vyjádření.  

 
 
5)  Ing. J. Kolek, MBA – tajemník 
5a) Na základě sdělení ředitele Krystalu dosud nebyl schválen dodatek k investičnímu záměru z MŠMT.  
 



 

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. Ing. P. Soukup – proděkan pro studijní záležitosti  
6a) Předložil návrh úpravy podmínek přijímacího řízení pro akademický rok 2014/2015 pro obor Bezpečnostní 

studia a vysvětlil skutečnosti, které vedou k úpravě podmínek, schválených na červnovém zasedání AS UK 
FSV – důvodem jsou problémy vzniklé v přezkumném řízení v oborech Bezpečnostních studií a 
Mezinárodních vztahů.  

 
7) PhDr. K. Králová, Ph.D. – proděkanka pro zahraniční styky 
7a) Informovala, že kapacita pro účast na veletrhu na Ukrajině je vyčerpána, Česká centra nabídla FSV UK 

termín účasti na jaře 2014, proděkanka Králová bude dále vyjednávat o možnosti zúčastnit se podzimního 
termínu, kolegium schválilo propagaci fakulty i na jarním veletrhu, ale s konáním nejpozději do března 2014, 
vzhledem k termínu pro podávání přihlášek ke studiu.  

 
8)  PhDr. N. Švarcová, Ph.D. – proděkanka pro doktorské studium a další formy vzdělávání  
8a) Podmínky pro přijímací řízení pro doktorská studia budou zaslány dnes jako podklad na AS FSV UK.  
 
 
 
Zapsala: Novosadová Klára 
Vidi: Filip Láb 


