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Zápis z jednání kolegia děkana č. 1 

ze dne 4. ledna 2016 
 
 
Přítomni: T. Karásek, J. Končelík, M. Kubát, F. Láb, P. Soukup, N. Švarcová, T. Weiss 
Omluveni: Z. Kasáková 
 
 
Sdělení děkana: 
1) Informoval, že bylo obnoveno výběrové řízení na tajemníka fakulty. Informoval o ukončení 

pracovního poměru vedoucí osobního oddělení. 
2) Informoval o vývoji v rámci kauzy Strielkowski. 
3) V týdeníku Euro vyšel článek k vědecké publikační činnosti v predátorských vydavatelstvích, který 

tematizoval nově též další z fakultních institutů, ředitel IES FSV UK bude požádán o stanovisko. 
4) Zúčastní se schůzky s rektorem UK k mezinárodní spolupráci se zástupci čínské delegace.   
5) Na úřední desku v budově Hollar bude vyvěšeno anonymizované znění Zprávy z mimořádného 

interního auditu prováděného na naší fakultě na podzim loňského roku, neanonymizované znění je 
všem zaměstnancům FSV UK k dispozici k nahlédnutí u asistentky děkana Kláry Novosadové. 

 
 
Informace proděkanů fakulty: 
6) doc. PhDr. Michal Kubát, Ph.D. - proděkan pro vědu a výzkum a pro doktorské studium 
6a) Rozeslal vedení fakulty návrh podkladů pro jednání rozšířeného kolegia děkana, které se bude konat 

 dne 1. 2. 2016.  
6b) Rada vlády pro výzkum, vývoj a inovace zveřejnila hodnocení výsledků ve vědě a výzkumu za 

období 2009-2013, oproti loňskému roku došli k nárůstu RIV bodů přidělených FSV UK. 
 
7) PhDr. JUDr. T. Karásek, Ph.D. – proděkan pro rozvoj 
7a) Dne 29. 12. 2015 byl zkolaudován depozitář Krystal, tím byl splněn termín daný v projektu VaVpI. 

 Poděkoval Mgr. Gecovi, panu Balíkovi, Ing. Kosteleckému a kolektivu SVI za spolupráci při převzetí 
depozitáře Krystal. Děkan poděkoval proděkanu Karáskovi za realizaci projektu VaVpI. 

7b) Informoval o přípravě a spolupráci institutů FSV UK na projektu OP VVV. 
 
8) Mgr. Tomáš Weiss, M.A., Ph.D. – předseda AS FSV UK 
8a) Termín pro zaslání podkladů na jednání AS FSV UK úterý 5. 1. 2016. 
 
10) PhDr. Ing. P. Soukup – proděkan pro studijní záležitosti a další formy vzdělávání 
9a) Změna harmonogramu akademického roku - z důvodu zavedení nového státního svátku 25. 3. 2016 

bude změněn termín bakalářské promoce na 23. 3. 2016, návrh změny předá k projednání AS FSV 
UK. 
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9b) Rozeslal vedení fakulty k připomínkám návrh znění opatření děkana Stipendium na podporu 
humanitárních aktivit mimo území ČR, dále navrhl upravit předpis k vyplácení stipendií za výjezdy 
studentů.  

9c) Rozeslal návrh opatření děkana „Vyhlášení termín; pro podávání žádostí o přiznání účelových 
stipendií na podporu studia v zahraničí nebo z důvodů konání praxe na území České republiky nebo 
v zahraničí“. 

9d) Prospěchová stipendia – problém současného nastavení rozdělení skupin studentů, dochází k 
rozdílu průměru, navrhl tyto skupiny sloučit. Bude předloženo na zasedání AS FSV UK. 

 
10) PhDr. N. Švarcová, Ph.D. – proděkanka pro ekonomiku 
10a) Poděkovala vedoucí EO za zajištění zpracování vyúčtování cestovních příkazů do konce roku 

2016. 
10b) Dále informovala o provozních důsledcích ukončeného pracovního poměru vedoucí osobního 

oddělení, mimořádnou péči bude vyžadovat zejména rozběhnutí nových smluv T-Mobile, které 
zpracovává Zuzana Jachková a schvaluje Klára Novosadová. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Zapsala: Novosadová Klára 
Vidi: Jakub Končelík 

 


