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Zápis z jednání kolegia děkana č. 18 
ze dne 23. května 2016 

 
 
Přítomni: D. Emler, L. Doleželová, J. Končelík, M. Kubát, F. Láb, P. Soukup, 
Omluveni: T. Karásek, Z. Kasáková, N. Švarcová 
 
Sdělení děkana: 
1) Na zasedání AS FSV UK byl schválen rozpočet FSV UK pro rok 2016. Na dalším zasedání AS 

FSV UK bude projednán Dlouhodobý záměr FSV UK. 
2) Kolegium děkana projednalo a odsouhlasilo žádosti o poskytnutí tvůrčího volna pro PhDr. 

Kateřinu Královou, Ph.D., doc. PhDr. Otu Konráda, Ph.D., PhDr. Kryštofa Kozáka, Ph.D. a PhDr. 
Viléma Novotného, Ph.D. 

3) Připomněl pozvánku na konání pléna ISS FSV UK na středu 25. 5. 2016. 
 
 
Informace proděkanů fakulty: 
4) doc. PhDr. Michal Kubát, Ph.D. – proděkan pro vědu a výzkum a pro doktorské studium 
4a) Předložil 4 návrhy nominace na Cenu Josefa Hlávky 2016, která je určena pro studenty a 

absolventy, kolegium návrhy projednalo a doporučilo nominovat Janu Votápkovou z IES FSV 
UK. 

4b) Předložil 6 návrhů nominací na Cenu MŠMT, kolegium návrhy projednalo a rozhodlo 
nominovat Jakuba Rybáka z IES FSV UK, Carlu Schwarzenberk z IPS FSV UK a Michala 
Smetanu z IPS FSV UK. 

 
5) doc.MgA. Filip Láb, Ph.D. - proděkan pro vnější vztahy 
5a) Poděkoval za dodání podkladů pro výroční zprávu, bude zaslána jako podklad pro zasedání 

AS FSV UK. 
5b) Na fakultu bylo zasláno oficiální poděkování z DAMU od vedoucího Katedry produkce & 

ředitele fakultního divadla DISK za partnerství na festivalu Zlomvaz 2016. 
5c) Na RUK se bude konat schůzka k  zavedení univerzitního e-shopu, na programu jednání bude 

 spolupráce IPSC s fakultami. 
5d) Zítra proběhne schůzka se zástupci Přírodovědecké fakulty UK k webovým stránkám, 

redakčního systému a celkové funkčnosti webu. PhDr. Fišerová poptá firmy, které by zajistily 
audit fakultních webových stránek. 

 
6) PhDr. David Emler, Ph.D.  - předseda Akademického senátu FSV UK 
6a) Informoval o projednávání připomínek k návrhu Dlouhodobého záměru FSV UK v AS FSV 

UK. 
 
7) PhDr. Ing. Petr Soukup – proděkan pro studijní záležitosti a další formy vzdělávání 
7a) Požádal ředitele institutů o zaslání nominací na Cenu Arnošta z Pardubic, za FSV UK byli 

nominováni dr. Mistrová a proděkan Soukup. 
7b) Odeslal na UK připomínky k připravované revizi statutu UK a dalších vnitřních předpisů, 

připomínky projednal na zasedání AS FSV UK. 
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7c) Dnes ve spolupráci s proděkanem Kubátem připraví připomínky k podmínkám přijímacího 
řízení doktorského studia. 

7d) Informoval o přípravě elektronické verze hodnocení kurzů, které proběhne v červnu 2016, 
za účast v hodnocení kurzů budou vylosovaným účastníkům předána fakultní trička a 
mikiny, informace bude rozeslána studentským samosprávám institutů FSV UK. 

 
8) Mgr. Lenka Doleželová – tajemnice 
8a)  Informovala o schůzce s vedoucím CIVT, předmětem bylo navýšení úvazku na oddělení - 

přijetí zaměstnance na support na 0,5 úvazek, po vymezení obsahu náplně práce bude 
jednáno o dalším navýšení úvazku. 

8b) Na základě zaslaného dopisu z RUK k odpisu pohledávek za rok 2006 se sešla náhradová 
komise, které byly předloženy požadavky odpisu, členové náhradové komise souhlasí s 
odepsáním pohledávky. 

8c) Školení BOZP a PO – návrh na zavedení elektronické verze školení poptá Mgr. Brandejs. 
8d) Vedoucím oddělení a členům kolegia děkana bude nasdílena tabulka s plánem dovolených. 
8e) Informovala, že probíhá revize opatření děkana opatření děkana č. 20/2016 „Poskytování 

příspěvků zaměstnanců Fakulty sociálních věd ze sociálního fondu“, k úpravě dojde zejména u 
školkovného a podpory ročního kuponu (tzv. Lítačky). 

 
 
 
 
 
Zapsala: Novosadová Klára 
Vidi: Jakub Končelík 

 


