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Zápis z jednání kolegia děkana č. 6 

ze dne 8. února 2016 
 
 
Přítomni: L. Doleželová, T. Karásek, Z. Kasáková, J. Končelík, M. Kubát 
Omluveni: F. Láb, P. Soukup, N. Švarcová 
 
 
Sdělení děkana: 
1)  Přivítal Mgr. Doleželovou na jednání kolegia děkana, Mgr. Doleželová je vítěznou kandidátkou 

výběrového řízení na pozici tajemníka fakulty, AS FSV UK bude představena na březnovém zasedání, 
po té bude oficiálně jmenována tajemnicí FSV UK, do té doby zůstává proděkanka Švarcová 
pověřená kontrolou chodu děkanátu s pravomocemi v rozsahu funkce tajemníka fakulty. 

2)     V novém složení v úterý 2. 2. 2016 zasedal AS FSV UK, informoval o průběhu jednání. 
3)    Informoval o průběhu jednání s rektorem UK. 
4)  Informoval o záměru objednat u externí firmy procesní audit, který by zhodnotil dosavadní úpravy 

organizace a funkcí děkanátu a detekoval další případné problematické body v oběhu dokumentů a 
schvalovacích procesech na FSV UK. 

 
Informace proděkanů fakulty: 
 
5) doc. PhDr. Michal Kubát, Ph.D. – proděkan pro vědu a výzkum a pro doktorské studium 
5a) Na VR FSV UK budou diskutovány dosavadní kroky fakulty při kultivaci publikačních zvyklostí na 

FSV. 
5b) Výsledky v aplikaci OBD (sběr dat do Pilíře II. pro hodnocení kvality vybraných výsledků dle 

Metodiky hodnocení výsledků výzkumných organizací, platné pro léta 2013-2016) za FSV UK budou 
odeslány po vyhlášení termínu na RUK. Ředitelé institutů budou informováni o nominacích 
zaměstnanců. 

 
 
6) PhDr. JUDr. Tomáš Karásek, Ph.D. – proděkan pro rozvoj 
6a) Na RUK předána závěrečná zpráva institucionálního plánu za rok 2015 a inovace kurzů, poděkoval 

Mgr. Doleželové za spolupráci. 
6b) Zadal zpracování vizualizace loga fakulty na fasádu budovy v Jinonicích. 
6c) OP VVV - poděkoval proděkance Švarcové za koordinaci postupu jednání oddělení vědy a 

ekonomického oddělení v rámci spolupráce na přípravě projektů OP VVV: oddělení vědy uvolnilo na 
¼ úvazku Mgr. Tomáše Rennera pro administraci OP VVV. 

6d) Informoval o zveřejněných výzvách projektu OP VVV č. 014-018, dne 9. 2. 2016 bude zveřejněna 
výzva na excelentní výzkum č. 019, informoval o plánovaných investicích v rámci projektu OP VVV – 
rekonstrukce Jinonic, zastřešení dvora budovy Hollar, EOD, centralizované řešení tisku, síťové 
komponenty pro CIVT. 

6e) Závěrečná monitorovací zpráva k projektu VaVpI byla podána na MŠMT, o výsledku bude 
informován AS FSV UK na dubnovém zasedání. 
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7) Mgr. Lenka Doleželová - vedoucí ekonomického oddělení 
7a) Dnes bude na RUK předána účetní závěrka za rok 2015. Informovala o hospodaření fakulty za rok 

2015. V rámci závěrky došlo k vyrovnání úspor institutů FSV UK, dále dojde k přerozdělení 
finančních prostředků děkanátu a fakulty. Informovala o čerpání institutů FSV UK za rok 2015. 

7b) Na výhledově uvolněnou pracovní pozici vedoucí ekonomického oddělení bylo vypsáno výběrového 
řízení, jeho vítěz ale nastoupí - až do uvolnění místa vedoucí/ho - na referentskou pozici. Dále 
informovala o plánovaném pohovoru s uchazečem na obsazení pracovní pozice vedoucího osobního 
oddělení spojené s funkcí právník fakulty.   

 
 
8) PhDr. Zuzana Kasáková, Ph.D. – proděkanka pro zahraniční styky 
8a) Schůzka s vedoucí odboru zahraničních vztahů RUK Veronikou Hunt Šafránkovou, MBA o strategii 

spolupráce UK a fakultami. 
8b) Zítra probíhá výběrové řízení do v rámci meziuniverzitních dohod. 
8c) Informovala o přípravě studijních programů joint degree a double degree. 
8d) Informovala o nápravě vyhlášených termínů na praktické stáže Erasmus.  
8e) Překlady opatření děkana do AJ  – anglické překlady zkontrolované Pamelou Cotte, M.A. vyvěsí 

asistentka děkana na české webové stránky, pro vyvěšení na anglických webových stránkách 
přepošle opatření M. Zapotilové na oddělení pro vnější vztahy a do kopie pro informaci budou 
přidáni: proděkanka pro zahraniční vztahy, vedoucí OZS, Mgr. Pelantová a   Mgr. Novotná. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zapsala: Novosadová Klára 
Vidi: Jakub Končelík 

 


