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Zápis č. 24  
z jednání kolegia děkana ze dne 11. 9. 2017  

 
Přítomni: P. Bednařík, D. Emler, T. Gec, T. Karásek, J. Končelík, J. Krejčí, P. Soukup, N. Švarcová 
Omluveni: F. Láb, Z. Kasáková 
 
Sdělení děkana: 
1) Projednána účast členů kolegia děkana na bc. a mgr. promocích.  
2) Termín cvičného poplachu je naplánován čtvrtek 22. 10. 2017 - 9.10 hod. v budově Opletalova a 

v 10.30 hod. v budově Hollar.  
3) Dne 25. 9. 2017 se koná rozšířené kolegium rektora, kolegium děkana bude zrušeno.  
 
 
Sdělení proděkanů: 
4) doc. Mgr. Jaromír Krejčí, Ph.D. – proděkan pro vědu a výzkum  
4a) Grantová agentura UK vyhlásila soutěž na podávání projektů s počátkem řešení v roce 2018. 

Projekty na 1-3 roky si mohou podávat studenti magisterského a doktorského studia. Aplikace 
pro podávání projektů bude otevřena od 9. října 2017. Termín elektronického podání na odd. 
vědy: 10. listopadu 2017. Další informace na: http://www.cuni.cz/UK-8312.html. Informační 
seminář pro zájemce o podání projektu se uskuteční první říjnový týden. 

 
5) JUDr. PhDr. Tomáš Karásek, Ph.D. – proděkan pro rozvoj 
5a) Požádal řešitele projektu o vyplnění předběžné verze průběžné zprávy o plnění 

institucionálního plánu, termín podání na RUK je 29. 9. 2017. 
5b) OP VVV - řešen další postup jinonického areálu, postup konzultován s kvestorkou UK. 
5c) MŠMT vydalo rozhodnutí na celouniverzitní měkký projekt.  
5d) Informoval o přípravě systému rezervací konzultací (příprava vyhledávací lišty).   
5e) Informace k Office 365 bude zpropagována.   
5f) Informoval o průběhu výběrového řízení na pozici vedoucího CIVT.  

 
6) Mgr. Tomáš Gec – pověřený tajemník fakulty 
6a) Jednáno o nastavení výše úvazku v opatření děkana k čerpání sociálního fondu - kolegium 

odsouhlasilo výši  úvazku 0,7 (výše upraveno podle rektorátního opatření), informoval o 
dalších úpravách opatření, návrh bude předložen odborové organizaci.  

6b) Diskuze o nastavení lhůty splatnosti u plateb zahraničních studentů - termíny budou nastaveny 
podle Statutu UK. Proděkan Soukup informoval o konstrukci poplatků za studium v AJ.   

 
7) PhDr. Ing. Petr Soukup, Ph.D. – proděkan pro studijní záležitosti a další formy vzdělávání 
7a) Účast na konferenci “Novela ZoVŠ: rok poté”, v souvislosti s akreditacemi nových studijních 

programů bude třeba řešit úpravy předpisů (na úrovni UK i FSV) a informačního systému (SIS), 
nutno vyřešit do 6/2019. 

7b) Vyučující budou dopisem proděkana informováni o přechodu na klasifikaci A-F od zimního 
semestru. 
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7c) PhDr. Petr Bednařík, Ph.D. – proděkan pro koncepci a kvalitu studia a doktorské studium  
7d) Informoval o finalizaci přípravy institucionální akreditace. Z RUK přišel požadavek na doplnění 

údajů ve zprávách o jednotlivých oblastech vzdělávání. Termín odevzdání je 12. 9, aby zprávy 
mohla 14. 9. projednat Rada pro vnitřní hodnocení. Fakulta nemá žádné připomínky k zaslaným 
návrhům sebehodnotící zprávy UK a zprávy o vnitřním hodnocení UK.     

7e) Ve dnech 6. - 8. 9. se zúčastnil ve Zlíně konference Asociace U3V, proběhla diskuse o formě 
administrativního zabezpečení U3V.     

 
 

8) PhDr. Natálie Švarcová, Ph.D. - proděkanka pro ekonomiku 
8a) Probíhá aktualizace (upřesnění pravidel) opatření děkana 23/2014 - Pravidla hospodaření a 

nakládání s grantovými prostředky.  

 

Zapsala: Klára Novosadová  
Vidi: Jakub Končelík 

 


