
 

  
 Univerzita Karlova, Fakulta sociálních v ěd  /  Smetanovo nábřeží 6, 110 01 Praha 1 

info@fsv.cuni.cz, tel: 222 112 111 
www.fsv.cuni.cz 

Zápis z jednání kolegia děkana č. 13 
ze dne 11. dubna 2016 

 
 
Přítomni: D. Emler, T. Karásek, Z. Kasáková, J. Končelík, M. Kubát, F. Láb, P. Soukup, N. Švarcová 
Omluveni: L. Doleželová 
 
Sdělení děkana: 
1) Diskutoval způsob vypořádání připomínek k návrhu dlouhodobého záměru FSV UK – 

připomínky příslušných oddílů vypořádají proděkani v nasdíleném dokumentu. 
2) Komise pro přidělování startovacích bytů zveřejnila podrobnosti o přidělování startovacích 

bytů na Univerzitě Karlově v Praze. Bližší informace o této nabídce, určené pro mladé 
akademické a vědecké pracovníky byla zveřejněna na fakultních webových stránkách a v 
newsletteru FSV UK. Žádost je nutné zaslat k rukám děkana FSV UK, PhDr. Jakuba Končelíka, 
Ph.D., do 22. dubna 2016. 

3) Projednány tři návrhy znění kariérního řádu, bude nadále debatováno na základě 
doplněných podkladů od proděkana Kubáta. 

 
Informace proděkanů fakulty: 
4) doc. PhDr. Michal Kubát, Ph.D. – proděkan pro vědu a výzkum a pro doktorské studium 
4a) Vyhlášen 21. ročník Ceny Josefa Vavrouška. Termín pro zaslání nominovaných prací: 24. 

června 2016. Podrobné informace jsou na http://www.fsv.cuni.cz/FSVTEMP-399.html a 
budou i na hlavní stránce fakulty. 

4b) Francouzské velvyslanectví ve spolupráci s Galerií KODL vyhlásilo cenu humanitních věd. 
Cílem této soutěže je ocenit nejlepší českou doktorandskou práci v oblasti společenských a 
sociálních věd, v níž se vždy prolíná věda s uměním, věda s etikou, věda s historií či dalšími 
uměleckými obory. Termín odd. vědy pro nahlášení nominací: 26. dubna 2016 (termín RUK 
29. 4. 2016). Podrobné informace k ceně: http://www.ifp.cz/Cena-humanitnich-2016-
Specialni. 

4c) Dne 10. 4. 2016 byl ukončen termín pro zasílání podnětů k zavedení hodnocení doktorského 
studia.  Informoval o došlých podnětech předsedů oborových rad a ředitelů FSV UK, 
kolegium děkana návrh zavedení hodnocení doktorského studia podporuje. 

 
5) doc. MgA. Filip Láb, Ph.D. – proděkan pro vnější vztahy 
5a) Z podnětu AS FSV UK apeloval, aby zápisy z jednání kolegia děkana byly zveřejněny na 

webových stránkách v co nejkratším termínu po skončení porady. 
5b) Prezentace agendy vedení fakulty na jednání AS FSV UK bude probíhat i na dalších 

zasedáních AS FSV UK. 
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6) PhDr. JUDr. Tomáš Karásek, Ph.D. – proděkan pro rozvoj 
6a) Informoval, že byla vybrána architektonická firma ke zpracování architektonické studie na 

projekt pro úpravu Jinonického areálu. 
6b) Ve středu 6. 4. 2016 jednala hodnoticí komise pro výběrové řízení na zpracování projektu OP 

VVV, osloven jeden ze soutěžících s dotazem na dovysvětlení nízké nabídkové ceny. 
 
7) PhDr. Ing. Petr Soukup – proděkan pro studijní záležitosti a další formy vzdělávání 
7a) Informoval o zasedání  komise pro udělování stipendií za výjezdy za minulý semestr. 
7b) Na RUK se zúčastnil jednání univerzitní komise pro hodnocení kvality závěrečných prací – 

připraveny kritéria pro pilotní projekt hodnocení bakalářských, magisterských a 
doktorských prací.   

7c) Z RUK zaslán podklad pro vymáhání poplatků za studium za rok 2007 a 2008. Dlužníkům 
bude zaslána informace o zahájení exekučního řízení UK a s výzvou k úhradě. 

 
8) PhDr. Zuzana Kasáková, Ph.D. – proděkanka pro zahraniční styky 
8a) Na pátek 15. 4. 2016 je naplánována schůzka s nastupující vedoucí OZS. 
8b) Dne 18. 4. 2016 se koná schůzka zástupců amerických a českých univerzit na půdě 

velvyslanectví USA v Praze. Za FSV UK se zúčastní zástupci ISS FSV UK a IES FSV UK, kteří 
projevili o spolupráci zájem. 

8c) Dne 18. 4. 2016 se zúčastní zahájení jarní školy IMS FSV UK. 
8d) V pátek 15. 4. 2016 se sejde se studijní komisí AS FSV UK k debatě o zahraniční agendě FSV 

UK. 
  
9) PhDr. Natálie Švarcová, Ph.D. – proděkanka pro ekonomiku 
9a) Informovala o první verzi návrhu rozpočtu pro rok 2016. 

 

 

 

 

Zapsala: Novosadová Klára 
Vidi: Jakub Končelík 
 


