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Zápis z jednání kolegia děkana č. 30 
ze dne 17. října 2016 

 
 
Přítomni: D. Emler, T. Gec, F. Láb, T. Karásek, Z. Kasáková, P. Soukup, N. Švarcová  
Omluveni: L. Doleželová, J. Končelík, M. Kubát 
 
1) PhDr. Ing. Petr Soukup – proděkan pro studijní záležitosti a další formy vzdělávání 
1a) Poděkoval proděkance Švarcové, tajemníku Mgr. Gecovi a proděkanu Lábovi a za zpracování 

podkladů pro rozšířené kolegium rektora. 
1b) Principy financování na rok 2017 na UK - požádá kancléře, aby model výsledků aplikace 

letošních principů na loňských číslech zakomponoval do tabulky. Rozdělení dodatečných 
prostředků z MŠMT bude projednáno na dalším zasedání kolegia děkana. 

1c) Kolegium projednalo zaslané návrhy nominací na Cenu rektora 2016 (IPS FSV UK - Bc. Maroš 
Lauer) a Mimořádnou cenu rektora 2016 (IES FSV UK – Mgr. Tomáš Křehlík, M.A. a IPS FSV 
UK – Mgr. Irina Valko) – kolegium doporučilo nominovat návrh IES FSV UK na Mimořádnou 
cenu rektora. 

1d) Přípravy sebehodnotící zprávy univerzity v rámci mezinárodního hodnocení UK se za FSV 
UK zúčastní studentka a členka předsednictva AS FSV UK Markéta Havelková a proděkan 
Soukup.   

1e) Informativních rozhovorů na RUK na téma „Příprava žádosti Univerzity Karlovy o 
institucionální akreditaci pro oblasti vzdělávání“ se zúčastní proděkan Soukup a vedoucí 
studijního oddělení Mgr. Svobodová. 

 
2) PhDr. JUDr. Tomáš Karásek, Ph.D. – proděkan pro rozvoj 
2a) Na schůzce se zástupci firmy Lentea se jednalo o podmínkách k zprovoznění přihlašování do 

aplikací pro dotazování a konzultační hodiny v systému shibboleth. 
 
3) Mgr. Tomáš Gec - vedoucí střediska vědeckých informací 
3a) Ve spolupráci s právničkou na veřejné zakázky bude připraven návrh k opatření děkana k 

veřejným zakázkám, který bude předložen k diskuzi na kolegium děkana, platnost opatření 
bude od 1. 1. 2017. 

3b) Dále je připravováno opatření děkana k vazbám na registr smluv. 
3c) Na poradě tajemníků byl vznesen požadavek pro zavedení možnosti platit konferenční 

poplatky přes platební bránu, proděkan Karásek sdělil, že bude projednáno po stanovení 
standardů služeb, které bude CIVT poskytovat. 

 
4) PhDr. Zuzana Kasáková, Ph.D. – proděkanka pro zahraniční styky 
4a) Informovala o termínu schůzky koordinátorů programu Erasmus, která se uskuteční 20. 

října 2016 v 10:00 hodin v místnosti 212 Hollar. 
4b) Informovala o přípravě “Dnů UK ve Španělsku” a “Dnů UK ve Washingtonu”, které 

proběhnou na začátku, resp. konci listopadu 2016. 
4c) Ceny za pronájmy místností pro letní školy nebudou upravovány, zůstanou pro další rok ve 

stejné výši. 
 
 
 



 

  
 Univerzita Karlova, Fakulta sociálních v ěd  /  Smetanovo nábřeží 6, 110 01 Praha 1 

dekan@fsv.cuni.cz, tel: 222 112 236 
www.fsv.cuni.cz 

5) PhDr. Natálie Švarcová, Ph.D. – proděkanka pro ekonomiku 
5a) Informovala o dopadech změn v Principech rozdělování příspěvků a dotací na UK pro rok 

2017, především o možných dopadech změn ve výpočtu ukazatele A, u nějž nově nebudou 
nastaveny financovatelné počty studentů. 

 
 
6) PhDr. David Emler, Ph.D. – předseda Akademického senátu FSV UK 
6a) Připomněl termín pro zasílání podkladů pro jednání AS FSV UK. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zapsala: Klára Novosadová 
Vidi: Filip Láb 
 
 


