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Zápis č. 2 

z jednání kolegia děkana ze dne 22. 1. 2018 
 
Přítomni: P. Bednařík, T. Gec, T. Karásek, Z. Kasáková, J. Končelík, J. Krejčí, F. Láb, P. Soukup, A. 
Tejkalová 
Omluveni: D. Emler, N. Švarcová 
 
Sdělení děkana: 
1) Poděkování oddělení vnějších vztahů za přípravu a organizaci slavnosti k představení 

fakultního žezla, která se konala ve čtvrtek 18. 1. 2018 v Karolinu.  
2) Projednány body rozšířeného kolegia děkana.  
3) Nabídl vedení fakulty prohlídku pronajatých magistrátních prostor na adrese Staroměstská 1. 
 
Sdělení proděkanů: 
doc. Mgr. Jaromír Krejčí, Ph.D. – proděkan pro vědu a výzkum  
1) Nominace na Cenu Josefa Hlávky za rok 2017 - IKSŽ: B. Osvaldová – J. Čeňková. Česká 

publicistika mezi dvěma světovými válkami. Praha, Academia 2017. 189. str. Cena je udělována 
za původní knižní práci z oblasti vědecké a odborné literatury publikovanou v České republice v 
hodnoceném kalendářním roce. Nominace za UK vybere kolegium rektora. 

2) Na fakultním webu byla vyvěšena aktualizace Publikačních standardů na FSV UK 
(https://fsv.cuni.cz/veda-vyzkum/publikacni-cinnost/standardy-publikacni-cinnosti-na-fsv-
uk).  

 
doc. MgA. Filip Láb, Ph.D. - proděkan pro vnější vztahy 
1) Informoval o průběhu akce, kde bylo představeno žezlo, výstava žezla prodloužena do 20. 2. 

2018. 
2) V úterý 23. 1. 2018 se FSV UK účastní zahraničního veletrhu Master and More v Milánu 

(Bílovská, Fišerová). 
3) Ve dnech 23. - 25. 1. 2018 se koná veletrh Gaudeamus Praha, FSV zastupují 3 studenti, ve 

čtvrtek se v rámci doprovodného programu "Věda pro život" povedou studenti z projekt 
Společenské vědy studentům workshop - "Vyzkoušejte si roli šéfredaktora internetového 
bulvárního a seriózního zpravodajství! Zkuste podle témat rozřadit zprávy na web s cílem co 
nejvíce zaujmout své čtenáře. Výsledky si poté porovnejte s uspořádáním zpráv na skutečných 
zpravodajských webech." Pravděpodobná je také účast RTL s možností simulace TV studia.  

4) Příprava nového opatření k výrobě vizitek - nově bude spravovat objednávání vizitek asistentka 
tajemníka, po domluvě s novou děkankou zadána příprava grafiky nových vizitek - oboustranná 
verze, graficky podle JVS UK - během února bude zadáno do aplikace u firmy Marking Center CZ, 
systém objednávání a pravidla pro financování zůstávají stejné 

 
JUDr. PhDr. Tomáš Karásek, Ph.D. – proděkan pro rozvoj  
1) Odevzdána finální verze plnění institucionálního plánu, poděkování řešitelům za včasné dodání 

podkladů.  
2) Odevzdány podklady do projektu PRSP. 
3) OP VVV - schválena výzva 027 (mobilita výzkumných pracovníků) -  za FSV 5 příjezdových 

mobilit seniorních výzkumníků na 6 měsíců (jeden na institut) od 1. 9. 2018. 
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4) OP VVV - schválena výzva 027 (mobilita pracovníků). 
 
Mgr. Tomáš Gec – tajemník fakulty 
1) Na základě pokynu pana děkana byla 19. 1. 2018 odeslána dávka výmazů publikačních výsledků 

z RIV, dedikovaných FSV a vydaných ve vydavatelstvích: Lambert Academic Publishing, VDM 
Verlag a Cambridge Scholar Publishing. 

 
PhDr. Ing. Petr Soukup, Ph.D. – proděkan pro studijní záležitosti a další formy vzdělávání 
1) Informoval, že dnes bylo zahájeno hodnocení kurzů.  
 
PhDr. Zuzana Kasáková, Ph.D. – proděkanka pro zahraniční styky 
1) 18. ledna 2018 proběhla schůzka koordinátorů Erasmus ohledně aktuálních záležitostí a 

vzájemné spolupráce mezi instituty, OZS a RUK. 
2) 25. ledna 2018 se uskuteční zasedání Rady VŠ. 
3) Zveřejněny informace o stážích v Evropské komisi pro studenty. 
  
 
Zapsala: Klára Novosadová  
Vidi: Jakub Končelík 

 


