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Zápis z jednání kolegia děkana č. 32 
ze dne 31. října 2016 

 
 
Přítomni: T. Gec, F. Láb, T. Karásek, Z. Kasáková, M. Kubát, P. Soukup, N. Švarcová 
Omluveni: L. Doleželová, D. Emler, J. Končelík 
 
1) PhDr. Ing. Petr Soukup – proděkan pro studijní záležitosti a další formy vzdělávání 
1a) Dnes budou na RUK odeslány připomínky FSV UK (vedení a AS FSV UK) k návrhu 4 nových 

vnitřních předpisů UK (Akreditační řád, Řád RVH, Řád hodnocení výuky a Pravidla kvality), 
vedení FSV UK děkuje za spolupráci studijní komisi AS FSV UK. 

1b) V úterý 1. 11. 2016 proběhne zasedání AS FSV UK. 
1c) Dne 2. 11. 2016 v 14.00 hodin budou předány čestné doktoráty. 
1d) Ve středu 9. 11. 2016 se bude konat slavnostní Vědecká rada v Karolinu (účast proděkanů 

vhodná). 
1e) Poděkování všem zúčastněným za hladký průběh imatrikulací. 
 
2) doc. PhDr. Michal Kubát, Ph.D. – proděkan pro vědu a výzkum a pro doktorské studium 
2a) Hodnocení doktorského studia – informace bude odeslána ředitelům institutů, druhá 

polovina až příští rok, nyní se bude dělat stávající, při druhé polovině bude upraveno 
opatřením děkana. Kolegium s obsahem znění souhlasí. 

 
3) doc. MgA. Filip Láb, Ph.D. - proděkan pro vnější vztahy 
3a) Proběhla schůzka k tvorbě nového webu za účasti zástupců OVV a CIVT, byl představen 

návrh struktury nového webu a prodiskutován další postup. Návrh webu byl zaslán členům 
vedení a zástupcům AS FSV UK k připomínkování (snaha přiblížit se se vzhledu webu UK, 
FSV UK bude mít svůj redakční systém), stejně jako bude podrobně diskutován s vedoucími 
oddělení děkanátu. Do konce listopadu by mělo být připravena zadávací dokumentace pro 
účely výběrového řízení. 

3b) V Hollaru je představena studentská výstava “Kde domov můj” 138 studentů ČR, Rumunska 
a GB. Výstavu doplní debatní setkání v prosinci. 

3c) Ve dnech 1. - 4. 11. 2016 bude fakulta zastoupena na veletrhu Gaudeamus Brno (2 studenti + 
zástupce OVV). 

3d) Příprava schůzky s koordinátory cizojazyčných placených programů ve spolupráci s OZS. 
3e) Řešení doplnění fakultní kolekce oblečení a dárkových předmětu o nové položky. 
3f) Zadání reklamních bannerů na webu Study Portal, od konce listopadu, oproti loňskému roku 

navíc podpůrná propagační kampaň v ceně inzerce. 
3g) Na FSV UK byla zaslána žádost k zavedení “čtenářských kroužků” nakladatelství Economia a 

auditorské firmy KPMG – fakulta nabídky nevyužije.   
 
4) PhDr. JUDr. Tomáš Karásek, Ph.D. – proděkan pro rozvoj 
4a) Probíhají jednání s RUK a SBZ o možnosti podání projektu do výzvy OPŽP na opravu vnějšího 

pláště jinonického areálu. S vedoucím odboru projektové podpory předběžně domluvena 
možnost využití univerzitní rámcové smlouvy na vysoutěžení projektové firmy, s odborem 
výstavby domluven postup zpracování investičního projektu na pokrytí 60 % nákladů z 
investičního programu UK. Panem Vejvodou bylo iniciováno zpracování odborného posudku, 
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který určí, jaké opravy v Jinonicích by byly z hlediska výzvy OPŽP způsobilé. Čeká se na 
vyjádření ředitele SBZ, zda je organizace ochotna formálně projekt podat a realizovat. 

4b) Informace o míře předpokládaných úspor, kterých by bylo možné dosáhnout při realizaci 
projektu OP VVV ve výzvě 016 (Jinonice): předběžná kalkulace vychází na 42,6 mil Kč 
(databáze, počítače, provoz jinonického areálu). Poděkoval za přípravu podkladů, 
specifikováno bude do příštího týdne a zasláno ředitelům FSV UK.  

4c) Pokračuje příprava opatření k vývoji a provozu webových stránek (finální verze bude 
zaslána institutům) a ke vzniku a zániku uživatelských přístupů do informačních systémů 
(bude posláno tajemníkovi pro informování děkanátu), platnost opatření od 1. 1. 2017. 

 
5) Mgr. Tomáš Gec - vedoucí střediska vědeckých informací 
5a) Novela k diplomovým pracím v SIS – od 1. 2. 2017 dochází k úpravě předpisu zveřejňování 

závěrečných prací, končí povinnost archivovat tištěné verze, v připravovaném opatření 
děkana budou upraveny šablony prací. 

5b) Probíhá aktualizace provozního řádu SVI k 1. 1. 2017, dojde ke sjednocení pravidel knihovny 
Jinonic a Hollaru. 

 
6) PhDr. Zuzana Kasáková, Ph.D. – proděkanka pro zahraniční styky 
6a) Schůzka s ředitelkou IKSŽ PhDr. Alicí N. Tejkalovou, Ph.D. ohledně nastavení spolupráce letní 

školy Missouri. 
6b) Příprava schůzky s koordinátory a garanty cizojazyčných programů ve spolupráci s PR 

oddělením, uskuteční se ve čtvrtek v 10. hodin v místnosti č. 212. 
6c) Otázka snížení poplatků za studium u cizojazyčného oboru Sociology in European Context. 

ISS není schopno konkurovat jiným fakultám s ohledem na výši školného. Kolegium děkana 
si pro další jednání vyžádalo dodání podkladů. 

6d) Komunikace s RUK ohledně přípravy Dnů UK ve Španělsku a Washingtonu. 
6e) Otázka udělování slev studentům cizojazyčných programů – kolegium navrhlo, aby nárok na 

slevu vznikl v případě splnění všech studijních povinností i diplomového semináře, po 
podpisu garanta by měl spolurozhodovat ředitel, který nese finanční odpovědnost. 

6f) Schůzka se zástupkyní Marlboro College, spolupráce na mezifakultní dohody. 
 
7) PhDr. Natálie Švarcová, Ph.D. – proděkan 
7a) Dne 25. 10. 2016 proběhla kontrola čerpání rozpočtu za období leden – září 2016 za účasti 

tajemnice fakulty, Mgr. Gece, vedoucí EO, předsedy AS FSV UK.   
 
 
 
 
Zapsala: Klára Novosadová 
Vidi: Filip Láb 
 


