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Zápis z jednání kolegia děkana č. 20 
ze dne 16. června 2016 

 
 
Přítomni: Z. Kasáková, J. Končelík, M. Kubát, F. Láb, P. Soukup, N. Švarcová 
Omluveni: D. Emler, L. Doleželová, T. Karásek 
 
Sdělení děkana: 
1) Zasedání kolegia děkana budou probíhat do konce června 2016, v době letních dovolených 

budou pozastavena. 
2) Vyjádření pro RUK k podnětu pana doktora Prince bude připraveno na základě podkladů ze 

studijního oddělení. 
 
Informace proděkanů fakulty: 
3) doc. PhDr. Michal Kubát, Ph.D. – proděkan pro vědu a výzkum a pro doktorské studium 
3a) Informoval o nabídce témat na přednášku na Den vědy, kolegium doporučilo téma doc. 

Tomáše Havránka: Můžeme věřit publikovaným výsledkům? 
 
4) doc.MgA. Filip Láb, Ph.D. - proděkan pro vnější vztahy 
4a) Proběhla další schůzka k webovým stránkám a k přechodu na jiný redakční systém, 

připravuje se zadávací dokumentace na výběrové řízení. Nejprve proběhne audit stávajících 
webových stránek, po té bude vyhodnocen další postup. Požádal sl. Havelkovou, aby se za AS 
FSV UK zúčastnila jednání. 

4b) Na fakultních webových stránkách FSV UK byl zveřejněn Dlouhodobý záměr FSV UK. 
4c) Ve čtvrtek 9. 6. 2016 byl slavnostně otevřen depozitář Krystal. 
4d) Na RUK se konala schůzka k zavedení univerzitního e-shopu. 
4e) Výsledky PPC kampaní na webu (dvouměsíční kampaň) -  došlo k nárůstu  podaných 

přihlášek na poli cizojazyčných programů. 
4f) Dne 24. 6. 2016 by měl na Hollaru proběhnout studentský festival „Pavlač“. 
 
5) PhDr. Ing. Petr Soukup – proděkan pro studijní záležitosti a další formy vzdělávání 
5a) Z RUK zaslána další výzva k vymáhání poplatků, tentokrát za roky 2014 a 2015. 
5b) Na Cenu Arnošta z Pardubic byly odeslány nominace pro Jiřího Raka, za vynikající počin ve 

vzdělávací činnosti týmu vyučujících Crisis Games (IPS FSV UK) a nominace proděkana 
Soukupa za využití wiki a youtube ve výuce.   

5c) AS FSV UK schválil návrh úpravy dokumentů „Jednací řád VR FSV UK“ a „Pravidla pro 
organizaci studia na FSV UK“, dokumenty byly zaslány ke schválení AS UK.   
 

6) PhDr. Zuzana Kasáková, Ph.D. – proděkanka pro zahraniční styky 
6a) Informovala, že tento týden probíhají výběrová řízení na mezifakultní dohody. 
6b) Příští týden se uskuteční setkání se zástupci čínské vládní agentury SAFEA, na které bude 

představena FSV UK. Dále proběhne schůzka Česko-čínského centra UK. 
6c) Dny UK ve Washingtonu – na institutech FSV UK bude poptán zájem o případnou spolupráci 

s americkými univerzitami. 
6d) 6d) Vyhlášeny post-doc granty s termínem 4. 7. 2016. 

 



 

  
 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 

7) PhDr. Natálie Švarcová, Ph.D. – proděkanka pro ekonomiku 
7a) Minulý týden proběhlo výběrové řízení na pracovní pozici projektový účetní na EO. 
7b) Projednán požadavek K. Králové na podporu doktorandů při pořádání letních škol ze 

stipendijního fondu, vyjádření bude zasláno děkanem.  
 
 
 
 
 
Zapsala: Novosadová Klára 
Vidi: Jakub Končelík 
 


