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Zápis z jednání kolegia děkana 
Dne 8. dubna 2013 

 
Přítomni:  T. Karásek, J. Kolek, J. Končelík, M. Kubát, P. Soukup 
Omluveni: K. Králová, F. Láb, N. Švarcová 
 
Sdělení děkana:  
1) Poděkoval všem, kteří se podíleli na zpracování rozpočtu, rozpočet minulý týden schválil i 
AS FSV UK 
2) proběhla kontrola akreditační komise u všech programů doktorského studia – nebyly 
zjištěny problémy; uskuteční se také výjezdní zasedání akreditační komise 
3) proběhlo rozšířené kolegium děkana 
 
Informace proděkanů fakulty: 
 
4) doc. PhDr. M. Kubát, Ph.D. – proděkan pro vědu a výzkum 
4a) informoval o výsledcích GAUK: 
FSV získala 26 nových projektů GAUK z 107 podaných (úspěšnost 24,3%). 
 

Podané projekty       
  IES IKSŽ IMS IPS ISS CERGE CELKEM  
6.kolo/2009 20 2 20 5 17 10 74 
7.kolo/2010 43 6 18 7 15 27 116 
8.kolo/2011 44 15 29 4 25 26 143 
9.kolo/2012 37 21 26 14 15 17 130 
10. kolo/2013 35 18 19 20 15 8 115 
        
Přijaté projekty       
  IES IKSŽ IMS IPS ISS CERGE CELKEM  
6.kolo/2009 5 0 7 2 7 7 28 
7.kolo/2010 11 0 2 2 5 11 31 
8.kolo/2011 8 0 6 1 8 8 31 
9.kolo/2012 8 4 4 1 7 10 34 
10. kolo/2013 12 3 4 5 2 5 31 

 
 
5) PhDr. JUDr. T. Karásek, Ph.D. – proděkan pro rozvoj  
5a) prorektor pro výstavbu zaslal proděkanu Karáskovi a proděkanu Gregorovi z FF UK dopis 
ohledně investice na Krystalu; dr. Nigrin zjišťuje stanovisko FF a finalizuje také společný 
dopis s ředitelem UJOP; je plánována schůzka s proděkanem Gregorem; zpožďují se jak 
výstavba depozitáře, tak prostoru pro knihovnu; ještě neproběhlo výběrové řízení na firmu, 
která by výstavbu realizovala, po zjištění závazného stanoviska FF se dr. Karásek setká s 
prorektorem 
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5b) Komise pro oživení Jinonic vyzvala uživatele areálu Jinonice k zasílání návrhů 
na zlepšení prostředí, následně bude vypsána soutěž na realizaci návrhů, v létě by mohly 
proběhnout úpravy; spolupodílí se i FHS 
(- termín stěhování FHS z Jinonic v roce 2015 platí, ale není zřejmě reálný) 
5c) tento týden bude vypsána veřejná zakázka na rekonstrukci garáží v budově Hollar  
 
6) Ing. J. Kolek, MBA – tajemník 
6a) dotázal se na řešení žádosti dr. Nigrina z IMS ohledně financování pronájmu prostor v 
Rytířské – po diskusi se kolegium shodlo na tom, že fakulta žádosti nyní vyhoví a v roce 2013 
se bude spolupodílet na financování prostor v Rytířské; od roku 2014 bude spuštěn systém 
refinancování za spotřebovávané náklady součástí – budou přepočteny náklady podle počtu 
studentů a stanoven průměr nákladů – instuty, které mají výhodnější podmínky, budou 
náklady doplácet z vlastních prostředků, naopak instituty, které mají horší podmínky, získají 
prostředky navíc 
6b) Ing. Hollmannová se dotázala na výroční zprávu za rok 2012 – výroční zpráva se 
zpracovává 
 
7) PhDr. Ing. P. Soukup – proděkan pro studijní záležitosti 
7a) informoval o připravovaném praktickém manuálu pro nově nastupující zaměstnance – 
zpracovává komentáře správce SISu i CIVT a členů kolegia;  
- v souvislosti s možnými benefity zjišťoval možnosti využití rekreačních prostor UK a 
financování výjezdních zasedání studentů (př. 1. ročníky, presemestrální soustředění) 
děkan požádal tajemníka, aby oslovil instituty s žádostí o přehled vyúčtování 
presemestrálních soustředění prvních ročníků za rok 2012 
7b) z diskusí, které vede se studenty institutů, vyplynul návrh studentů, kteří studují více 
oborů současně – řada studentů studuje paralelně více oborů, stává se, že při ukončování 
oborů mají státnice ve stejný den – těmto studentům není umožněno skládat zkoušky 
v podzimním termínu z důvodu překrytí termínů; oslovil ředitele, zda by nebylo možné 
takovým studentům absolvování státní zkoušky v podzimním termínu umožnit 
7c) proběhla diskuse ohledně vyhlašování pochval za vynikající práce během promocí 
7d) informoval o připravovaném opatření ke stipendiím – navýšení prospěchových stipendií – 
požádá Akademický senát o stanovisko 
7e) hodnocení kurzů v LS 2012/2013 bude naposledy v papírové podobě – online platforma 
ještě není připravena 
 
 
 
 
Zapsala: S. Fišerová 
Vidi: Filip Láb 

 

 


