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Zápis z jednání kolegia děkana č. 1 
ze dne 9. ledna 2017 

 
Přítomni: T. Gec, T. Karásek,  Z. Kasáková, J. Končelík, F. Láb, P. Soukup  
Omluveni: D. Emler, N. Švarcová 
 
Sdělení děkana: 

1. Absolvoval výroční pohovor s rektorem UK, informoval o průběhu. 
2. Na FSV UK byla od děkanky FF UK zaslána žádost k mezifakultní finanční kompenzaci 

jazykové výuky, proběhne projednání parametrů smlouvy.    
3. Informoval o průběhu  jednání s odborovou organizací.  
4. Požádal o nasdílení podkladů pro aktualizaci dlouhodobého záměru FSV UK (období 

únor 2017 - 2018).  
5. Informoval o postupu výběru proděkana pro vědu a výzkum a doktorské studium.  
6. Informoval o rozšíření počtu telefonních čísel T-Mobile pro zaměstnance FSV UK, žádat o 

až 5 telefonních čísel mohou všichni zaměstnanci, kteří mají v současnosti na sebe 
vázáno čísel méně (než oněch 5). 

7. Kolegium projednalo a schválilo žádost o udělení tvůrčího volna PhDr. Bohdana 
Zilynského, Ph.D. 
 

Sdělení proděkanů:  
8) doc. MgA. Filip Láb, Ph.D. - proděkan pro vnější vztahy 
8a) Proběhla schůzka k zadávací dokumentaci pro realizátora nového webu za účasti zástupců 

OVV FSV UK, CIVT a AS FSV UK.  
8b) Rektorský sportovní den - Cyklo a inline jízda 17. 5. 2017 - pořadatelem je ÚTV 2. LF - vše 

potvrzeno stejně jako v minulých letech (trasa, finance). 
8c) Den Celoživotního vzdělávání a Festival absolventů 2017 proběhne 22. 4. 2017 v prostorách 

Karolina, Zlaté promoce pro absolventy po 50 letech FSV UK nebude aktivně organizovat.  
8d) V lednovém vydání časopisu Jak na VŠ (vydává a distribuuje Scio) bude zveřejněn zdarma 

článek cca na půl strany. Využití části textu z posledního newsletteru IES FSV UK - rozhovor s 
absolventkou a nyní vyučující na IES FSV UK.  

8e) UBER - nabídka pro studenty (pouze) svézt se během zkouškového období opakovaně s 50% 
slevou DO a Z prostor areálu Jinonice. "Svez se na zkoušky Uberem a využij jedinečné slevy 4 x 
50 % až do výše 100 Kč na cesty do a z prostor FSV UK v Jinonicích." Kód FSVZKOUSKY, 
informace bude nasdílena studentům (newsletter, facebook, internet).  

8f) Nabídka na celoroční inzerci na vysokeskoly.cz, celková cena za balíček služeb je 96 800,- vč. 
DPH - kolegium souhlasí. 

8g) Komunikace se Střediskem vzdělávací politiky, (ve spolupráci se SO a OZS), FSV UK vychází 
výrazně dobře ve dvou dimenzích hodnocení: Mezinárodní otevřenost a atraktivita, Zájem 
uchazečů a úroveň studentů. Po dokončení podklady předají redakci Hospodářských novin, 
bude v příloze o VŠ. 

8h) Z důvodu změny názvu UK budou vyrobeny nové medaile (nové raznice), které jsou 
předávány na slavnostním zasedání VR FSV UK zaměstnancům FSV UK za zásluhy o rozvoj 
fakulty a za dlouholetou práci pro fakultu - kolegium souhlasí. 

8i) Vyšlo tištěné Kampomaturitě.cz, kde má FSV UK inzerci. 
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9) JUDr. PhDr. Tomáš Karásek, Ph.D. – proděkan pro rozvoj 
9a) Řediteli dopravního podniku byl zaslán společný dopis děkanky FHS UK a FF UK a  děkana 

FSV UK ohledně náhradních opatření při uzavření metra v Jinonicích. Informace byla 
zveřejněna na webových stránkách.  

9b) Jednáno o elektronickém oběhu dokumentů - RUK připravuje záměr na sjednocení 
ekonomických agend, řešení je plánováno na rok 2019.  

9c) Požadavek VR FSV UK - možnost realizace softwarového hlasování per rollam, na CIVT 
budou poptány vhodné nástroje.  

9d) Informoval o požadavku na vytvoření webových stránek pro letní školu IKSŽ FSV UK a 
požadavku k technickému řešení z IES FSV UK - na CIVT budou nastaveny lhůty pro 
zpracování v souladu s opatření děkana 32/2016.  

9e) Jednání s proděkanem pro infrastrukturu FF UK o případném poskytnutí prostoru FSV UK v 
době rekonstrukce FF UK. 
 

10) Mgr. Tomáš Gec – pověřený tajemník fakulty 
10a) Vedoucí studijního oddělení připravuje opatření děkana k doktorskému studiu. 
10b) Návrh opatření děkana k veřejným zakázkám bude projednáno na poradě s vedoucími 

oddělení děkanátu a tajemníky institutů FSV UK.  
10c) Opatření děkana k oběhu smluv je platné od 4. 1. 2017 - nově zavedena centrální evidence 

smluv a úřední schvalovací proces. Smlouvy a objednávky nad 50 tis. Kč musí být 
zveřejněny, jinak jsou neplatné (platnost vzniká zveřejněním). 

10d) Ve středu proběhne schůzka se zástupci osobního oddělení a JUDr. Pavlovou k aktualizaci 
vzorů pracovně právních dokumentů. 

10e) Maximální výše úvazku na FSV v rámci souběhu např. s řešením projektu GA ČR je 1,5 
úvazku (kolegium projednalo a stvrdilo uchování dosavadní praxe).  

10f) SVI bude tištěné diplomové práce přijímat do konce června.  
10g) Informoval o stavu výběrových řízení na obsazení dvou pracovních pozic na CIVT. 
10h) Rozpočet -  náklady zahrnuté do střediska tajemníka budou v maximální možné míře 

převedena příslušným vedoucím oddělení, která je věcně řeší.       
 

11) PhDr. Ing. Petr Soukup – proděkan pro studijní záležitosti a další formy vzdělávání 
11a) Dlužné poplatky za rok 2011 a 2012 - seznam by očištěn o splacené, zbytek bude předán 

RUK k vymáhání (celkový objem 1.460.918 Kč). 
11b) Průběžně jsou doplňovány informace pro RUK pro podání institucionální akreditace.  
11c) Hodnocení kurzů proběhne od 23. 1. 2017, s ohledem na komplikace se servery bude 

hodnocení hostovat FF UK, pro uživatele se nic nemění. 
 

12) PhDr. Zuzana Kasáková, Ph.D. – proděkanka pro zahraniční styky 
12a) K 16. lednu 2017 nastoupí na pracovní pozici po Tereze Novotné na OZS Veronika 

Vichnarová. 
12b) Hodnocení VŠ - FSV UK dopadla dobře v kategorii Mezinárodní otevřenost a atraktivita - 

FSV UK se ve třech odstavcích vyjádřila k otázce, v čem jsou přednosti fakulty a jaké 
nejdůležitější aktivity v této oblasti FSV UK realizuje. 

12c) Na začátku ledna 2017 podány projekty v rámci kreditové mobility za FSV UK na RUK. 
Během ledna RUK vybere projekty, které půjdou za UK jako celek. 
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12d) Dne 10. ledna 2017 proběhne zasedání Česko-čínského centra UK v 15:00 hodin. Bude se 
řešit LŠ. Za FSV UK zájem zaměstnanců a doktorandů se na této LŠ výukově podílet. 

12e) Dne 16. ledna 2017 se uskuteční na IES FSV UK výběrové řízení. 
12f) Dne 19. ledna 2017 proběhne schůzka na RUK ohledně krizového řízení pro zahraniční 

studenty. Styčnou osobou pro krizové situace je na FSV UK vedoucí zahraničního oddělení 
Nina Bílovská. Bude upraveno v opatření děkana. 

12g) Probíhá příprava na Dny UK ve Velké Británii, které proběhnou polovině dubna 2017. 
12h) Zpracování statistik ohledně zahraničních studentů pro RUK. 

 

Zapsala: Klára Novosadová 
Vidi: Jakub Končelík 
 
 
 
 


