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Zápis z jednání kolegia děkana č. 21 
ze dne 20. června 2016 

 
Přítomni: D. Emler, Z. Kasáková, J. Končelík, M. Kubát, F. Láb, P. Soukup, N. Švarcová 
Omluveni: L. Doleželová, T. Karásek 
 
Sdělení děkana: 
1)  Projednána žádost o poskytnutí tvůrčího volna dr. Bednaříka, kolegium žádost odsouhlasilo. 
2)  Nominace do rady vnitřního hodnocení UK do panelu humanitních věda a společenských věd 

nominováni prof. Víšek a doc. Vykoukal. 
3)  Sdělení proděkana Karáska: 

• OP VVV Jinonice: minulý pátek schůzka s děkankou FHS, domluveno, že svolá na konec 
června areálovou radu, která projedná náš investiční záměr; vedle toho běží přípravy 
stavebního projektu včetně zapojení konzultanta na stavby knihoven a stavebního 
dozoru. 

• OP VVV Hollar: NPÚ i městští památkáři dali negativní stanovisko k zastínění atria; dnes 
schůzka s odbornicí na stavby v památkových zónách, podle výsledku další postup. 

• OP VVV bc/mgr studium: domluvena podoba rozpočtu, na tomto základě připraví 
podrobnou anotaci. 

• OP VVV phd studium: mnoho omezení pro rozpočtové výdaje, vázáno na (re)akreditace. 
• IT: množí se útoky na weby provozované na našich serverech (např. hodnocení kurzů): 

CIVT zpracuje přehled rizikových stránek, na jeho základě by po uplynutí lhůty pro 
upgrade mělo CIVT pravomoc automaticky odstavit ty stránky, které budou 
představovat bezpečnostní riziko. Proděkanka Švarcová navrhla, aby z dlouhodobé 
perspektivy byla zpracována analýza pro nastavení jasných podmínek užívání. 

 
Informace proděkanů fakulty: 
4) doc. MgA. Filip Láb, Ph.D. - proděkan pro vnější vztahy 
4a) Zúčastnil se jednání Ediční komise AS UK k webovým stránkám za účasti ÚVT a prorektora. 
4b) Informoval, že na T-Mobile byla zaslána žádost o informaci k úniku zákaznických dat, kde 

požadujeme vyjádření, zda se tato událost týkala i dat vázaných na smlouvy zaměstnanců 
FSV UK. 

4c) Ve spolupráci s OZS proběhla schůzka, kde byly analyzovány výsledky účasti FSV UK na 
zahraničních veletrzích.       

 
5) PhDr. Zuzana Kasáková, Ph.D. – proděkanka pro zahraniční styky 
5a) Výběrové řízení na meziuniverzitní a mezifakultní dohody - nové nastavení financování. 
5b) Požádala, zda by oddělení pro vnější vztahy připravilo „kuchařku“ k propagaci předmětů pro 

informovanost institutů. 
5c) Schůzka garantů cizojazyčných oborů, zástupců OZS a PR je plánována na říjen 2016. 
 
 
Zapsala: Novosadová Klára 
Vidi: Jakub Končelík 

 


