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Zápis z jednání kolegia děkana č. 14 
ze dne 18. dubna 2016 

 
Přítomni: D. Emler, T. Karásek, Z. Kasáková, J. Končelík, M. Kubát, F. Láb, N. Švarcová 
Omluveni: L. Doleželová, P. Soukup 
 

Sdělení děkana: 
1) Projednán návrh rozpisu rozpočtu – diskutovány jednotlivé položky návrhu rozpočtu. 

Rozhodnuto pro další jednání připravit dvě varianty návrhu rozpočtu - variantu tzv. nulovou 
a variantu tzv. rozvojovou. 

2) Diskutoval, jak dále připomínkovat podněty senátorů a institutů FSV UK k Dlouhodobému 
záměru FSV UK, očekává reakce proděkanů do víkendu. 

3) Zpracuje připomínky k novele vysokoškolského zákona. 
4) Konstatoval, že současné personální úpravy děkanátu definitivně umocnily prostorovou 

tíseň v budově Hollaru. Fakulta již definitivně nebude schopna zajistit proděkanskou 
kancelář. Tak jako v současnosti až do konce funkčního období bude nutné sdílet pro běžnou 
práci i všechny schůzky kancelář děkana. Rezervace kanceláře bude zapotřebí činit přes 
asistentku děkana a sdílený kalendář. Technické vybavení sdílet nelze, předpokládá se, že 
proděkani budou využívat techniku přenosnou. Děkan nabídl proděkanům zakoupení 
mobilní techniky (notebooky, jiné přenosné komunikační technologie), která by jim 
umožnila vykonávat službu i za těchto trvale ztížených podmínek. Své případné žádosti 
předají děkanovi nebo proděkance Švarcové.   

 

Informace proděkanů fakulty: 
5) doc. PhDr. Michal Kubát, Ph.D. – proděkan pro vědu a výzkum a pro doktorské studium 
5a) Vyhlášena Cena Josefa Hlávky pro nejlepší studenty a absolventy. Termín pro zaslání 

nominací je 22. květen 2016. Informace o ceně jsou na 
http://www.hlavkovanadace.cz/program_2016.php. Za fakultu je možné poslat pouze jednu 
nominaci. Termín na RUK je 31. 5. 2016. 

5b) Město Sezimovo Ústí vypsalo pro studenty vysokých škol 21. ročník soutěže o "Cenu Edvarda 
Beneše". Do soutěže je možné přihlásit bakalářské, diplomové a disertační práce v oboru 
historie 20. století nebo sociologie. Pravidla soutěže a elektronická přihláška. 
(http://www.sezimovo-usti.cz/detail-prispevku.php?select=3064). Termín vyhlašovatele: 8. 
červenec 2016. 

 
6) doc. MgA. Filip Láb, Ph.D. - proděkan pro vnější vztahy 
6a) V sobotu 16. 4. 2016 proběhl na FSV UK Den absolventů, poděkoval panu Balíkovi, PhDr. 

Fišerové, M. Zapotilové a studentům za pomoc s organizací akce. 
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7) PhDr. Zuzana Kasáková, Ph.D. – proděkanka pro zahraniční styky 
7a) Informovala o schůzce s nastupující vedoucí OZS, dále se sešla se zástupci studijní komise AS 

FSV UK, na níž byly mimo jiné losovány ceny pro studenty, kteří se zúčastnili elektronického 
hodnocení kurzů. 

7b) S proděkanem Kubátem se sejdou k projednání prezentace fakulty na setkání International 
Advisory Board UK.      

 
 
 
 
 
Zapsala: Novosadová Klára 
Vidi: Jakub Končelík 
 


