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Zápis č. 21  
z jednání kolegia děkana ze dne 19. 6. 2017  

  
Přítomni: P. Bednařík, T. Gec, T. Karásek, Z. Kasáková, J. Končelík, J. Krejčí, F. Láb, P. Soukup, N. 
Švarcová 
Omluveni: D. Emler 
  
Sdělení děkana: 
1) Příští týden v pondělí se zúčastní jednání rozšířeného kolegia rektora, podklady pro informaci 

rozešle. 
2) Informoval o domluvě s děkanem Právnické fakulty ohledně mezifakultní výuky a jejího 

proplácení v roce 2017. 
3) Disciplinární komise FSV UK žádá umožnění přístupu studentům do aplikace URKUND - 

kolegium návrh projednalo, bude zapotřebí detailnější rozprava s DK. Systém URKUND má 
nejen represivní, ale také preventivní úlohu, kterou návrh ruší. Bude dále diskutováno.  

  
Sdělení proděkanů: 
4) doc. Mgr. Jaromír Krejčí, Ph.D. – proděkan pro vědu a výzkum  
4a) Připomněl nominace na cenu Josefa Hlávky, od institutů došla zatím jediná (doc. Osvaldová z 

IKSŽ). Nominace se musí zaslat na rektorát do 30. června 2017. 
4b) Na VR FSV UK prezentován materiál k hodnocení vědy - bude nasdílen vedení fakulty, ředitelů 

institutů, členům AS FSV UK a VR FSV UK pro nasbírání podnětů, aby mohlo být předáno k 
projednání RKD, AS FSV UK a  VR FSV UK - poděkoval všem, kteří se na hodnocení podíleli. 
Proděkan Krejčí s řediteli institutů FSV UK projedná osobně. 

4c) Vlajkové lodě v oblasti vědy na UK - na základě upřesnění informací a diskuse s ředitelem IES 
doc. Gregorem došlo ke změně v projektu nominovaném za IES; byl vybrán projekt Causes and 

Consequences of Inter-Group Conflict: Experimental Approach vedený kolegy Bauerem a 
Chytilovou. 

  
5) doc. MgA. Filip Láb, Ph.D. - proděkan pro vnější vztahy 
5a) Nabídka Pedagogické fakulty ke společnému náboru humanitních oborů na Slovensku, 

proděkanka Kasáková poptala možnost zhotovení letáků ve slovenštině - kolegium 
odsouhlasilo.  

5b) Dne 15. 6. 2017 proběhl univerzitní maraton, za FSV UK se zúčastnili zástupci IMS FSV UK a IPS 
FSV UK.   

5c) Aktualizovaná brožura Intro. 
5d) Juniorská univerzita - osloveny instituty FSV UK na institutech FSV UK.  
5e) Minulý týden se na RUK zúčastnila Marianna Zapotilová schůzky ke komunikaci se studenty a 

Alumni.  
  
6) JUDr. PhDr. Tomáš Karásek, Ph.D. – proděkan pro rozvoj 
6a) Minulý týden Rada hl. m. Prahy schválila memorandum, memorandum bylo zasláno v termínu 

na MŠMT, fakulta čeká na posouzení.  
6b) Informoval o průběhu výběrového řízení na vedoucího CIVT. 
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7) Mgr. Tomáš Gec – tajemník fakulty 
7a) Schůzka s proděkanem Soukupem a dr. Mistrovou k financování výuky češtiny pro cizince, 

dojde k úpravě opatření děkana.  
7b) Probíhá příprava měkkého projektu. 
7c) Instalace kamery na budovu Hollar z Městské části Praha - bude upřesněno podle majetkového 

práva, kolegium souhlasí.  
7d) Opatření děkana k pracovní době - právnička zapracovala připomínky ředitele Jüptnera, 

odesláno ke schválení.  
7e) Ve spolupráci s panem Balíkem bude do  místnosti č. 212 umístěna mobilní klimatizace. 
  
8) PhDr. Ing. Petr Soukup – proděkan pro studijní záležitosti a další formy vzdělávání 
8a) Výzva z RUK k vydání opatření děkana k cizojazyčným programům. 
  
  
9) PhDr. Zuzana Kasáková, Ph.D. – proděkanka pro zahraniční styky 
9a) Podpora institutům FSV UK se statistikami ohledně studentské a akademické mobility pro 

institucionální akreditaci. 
9b) Komunikace s nově přijatými a stávajícími zahraničními studenty studujících v cizojazyčných 

programech na FSV UK. 
9c) Účast vedoucí OZS na semináři k Fulbrightu. Řešena zde i otázka kreditové mobility. 
9d) Schůzka vedoucí OZS a nové pracovnice s ředitelem LŠ IPES M. Kwasiborskim ohledně další 

spolupráce. 
9e) Dne 21. 6. 2017 proběhne setkání proděkanů a vedoucích OZS s panem prorektorem Škrhou a 

zahraničním oddělením RUK. 
9f) Komunikace se zahraničním oddělením RUK ohledně mobilit v rámci meziuniverzitních dohod. 
9g) Dne 7. 6. 2017 proběhla schůzka OZS a PR za účasti obou proděkanů k účasti na zahraničních 

veletrzích.  
9h) Děkan požádal o zjištění informace rektora UK o nedočerpaných kvótách pro zahraniční 

studenty.  
  
10) PhDr. Petr Bednařík, Ph.D. –proděkan pro koncepci a kvalitu studia a doktorské studium 
10a) Na všech institutech FSV UK proběhly základní termíny přijímacích zkoušek do doktorského 

studia, do konce června se uskuteční i náhradní termíny.  
10b) Na zasedání VR FSV UK byla schválena akreditace mezinárodního oboru katedry 

bezpečnostních studií.  
10c) Informoval o průběhu příprav institucionální akreditace, komunikace s instituty FSV UK 

funguje, nyní je nutné ještě ve spolupráci s OZS připravit informace o mobilitě zaměstnanců.   
  
11) PhDr. Natálie Švarcová, Ph.D. - proděkanka pro ekonomiku 
11a) Informovala o přípravě principů financování - bude rozesláno jako podklady pro příští 

zasedání.  
  
Zapsala: Klára Novosadová  
Vidi: Jakub Končelík 

 


