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Zápis z jednání kolegia děkana 
 

Dne 7. ledna 2013 
 

Přítomni:  T. Karásek, J. Kolek, M. Kubát, J. Končelík, F. Láb, P. Soukup, N. Švarcová  
Omluveni: K. Králová 
 
Sdělení děkana: 
1) Informoval o konání AS FSV UK dne 8. 1. 2013. 
2) Poděkoval proděkanu Soukupovi a proděkance Švarcové za připomínkování návrhu změn 

vnitřních předpisů univerzity. 
3) Informoval o principu každoročního rozdělení odměn zaměstnancům děkanátu za dobré 

hospodaření (za úsporu prostředků) a o principu rozdělení kladného hospodářského výsledku na 
instituty. 

4) Připomněl kolegiu zpracování harmonogramu práce do 30. 6. 2013. Harmonogram bude sloužit 
jako podkladový materiál pro lepší orientaci agendy na odděleních.  

 
Informace proděkanů fakulty: 
 
5) doc. PhDr. M. Kubát , Ph.D.– proděkan pro vědu a výzkum  
5a) Vyhlášena Cena Bedřicha Hrozného za tvůrčí počin (nahradila dosavadní Cenu za tvůrčí počin), 

cena je určena pro pracovníky či pracovní týmy působící na UK. Hlavním kritériem pro udělení 
ceny je původnost, kvalita a závažnost tvůrčího počinu, uděluje se například za odbornou 
časopiseckou nebo knižní publikaci, umělecké dílo, uspořádání výstavy apod. Návrh musí 
obsahovat jméno kandidáta, název pracoviště kandidáta a specifikaci tvůrčího počinu. Termín 
odevzdání na oddělení vědy je nejpozději do 28. 01. 2013. 

5b) Zveřejněno hodnocení výsledků evidovaných v RIV za období 2007-2011 (informoval o 
Hodnocení 2011 a Hodnocení 212). Dále informoval, že rozdělení bodů mezi pracoviště FSV 
UK bude připraveno během tohoto týdne. Prostředky podle Hodnocení 2012 se budou ze 
státního rozpočtu rozdělovat až pro rok 2014. 

5c) Vyhlášena cena Ceny Josefa Hlávky za vědeckou literaturu, předložil kolegiu ke schválení 
návrh monografie K. Králové, Nesplacená minulost, Řecko-německé vztahy ve stínu nacismu  – 
kolegium návrh schválilo, nominace bude 7. 1. 2013 odevzdána na RUK.  

 
6) MgA. F. Láb, Ph.D. – proděkan pro vnější vztahy 
6a) Sdělil, že byly zaslány výsledky soutěže z ČZU na projekt zazelenění objektu Hollar, v případě, 

že bude jeden z projektů vybrán a úspěšně realizován, bude projekt zadán i na budovy 
Opletalova a Jinonice. 

6b) Vznesl dotaz, zda by bylo možné harmonogram vytvářet též elektronickou formou událostí pro 
kalendář Outlook, pan proděkan Karásek zjistí možnosti na oddělení CIVT.  
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7) PhDr. JUDr. T. Karásek, Ph.D. – proděkan pro zahraniční styky 
7a) Poděkoval panu doktoru Nigrinovi za zpracování projektu na zlepšení prostředí Jinonic,                   

o návrhu informoval dne 18. 12. 2012 na Areálové radě.  
 
8) Ing. J. Kolek, MBA – tajemník 
8a) Předložil srovnání provozních nákladů fakulty za období od 1. 1. – 31. 10. 2011 a od 1. 1. – 31. 10. 

2012, ve zmíněném období za rok 2012 došlo k výrazným úsporám a snížení nákladů.  
 
9) PhDr. Ing. P. Soukup – proděkan pro studijní záležitosti 
9a) Informoval kolegium, že dne 21. 3. 2013 se konají magisterské promoce a 22. 3. 2013 

bakalářské promoce. 
 
10) PhDr. N. Švarcová, Ph.D. – proděkanka pro doktorské studium a další formy vzdělávání 
10a) Informovala k prodloužení tříletých akreditací doktorských studijních programů na 

dostudování (na RUK do května 2013). 
10b) Informovala o návrhu znovu umožnit krátkodobé výpůjčky knih pro doktorandy prezenčního 

studia. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Zapsala: Novosadová Klára 
Vidi: Filip Láb 

 


