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Zápis č. 28  
z jednání kolegia děkana ze dne 9. 10. 2017  

 
Přítomni: J. Krejčí, P. Bednařík, T. Gec, T. Karásek, Z. Kasáková, J. Končelík, F. Láb, N. Švarcová 
Omluveni: D. Emler, P. Soukup  
 
Sdělení děkana: 
1) Jednáno o programu rozšířeného kolegia děkana. 
2) Pochvala a poděkování oddělení pro vnější vztahy za organizaci přípravy a zajištění organizace 

odlévání -  jmenovitě Marianně Zapotilové a Sáře Beránkové a proděkanu doc. Lábovi.   
 
Sdělení proděkanů: 
3) doc. Mgr. Jaromír Krejčí, Ph.D. – proděkan pro vědu a výzkum  
3a) Seznam nepřijatých publikací z hodnocení 2016 - bude rozesláno emailem ředitelům institutů 

pro případnou spolupráci  při kontrole.  
3b) Připravuje se metodický pokyn pro řešitele H2020. 
3c) Aplikace GA UK by měla být dnes otevřena (do 19. listopadu 2017).  
 
4) doc. MgA. Filip Láb, Ph.D. - proděkan pro vnější vztahy 
4a) V sobotu 7. 10. 2017 proběhlo odlévání insignií, příprava textů do knihy o vzniku insignií.  
 
5) JUDr. PhDr. Tomáš Karásek, Ph.D. – proděkan pro rozvoj 
5a) Příprava rezervace konzultací - sekretariáty budou moci spravovat aplikaci, V. Kraus připravil 

postup pro dvě skupiny  - standardní klasický režim a pro ty, co systém zaktivují, podrobnější 
instrukce bude zaslána na sekretariáty institutů FSV UK, případně zajistí školení.    

5b) Proběhlo další  jednání o termínu vydání rozhodnutí o poskytnutí dotace. 
 
6) PhDr. Zuzana Kasáková, Ph.D. – proděkanka pro zahraniční styky 
6a) Setkání  Česko - čínského univerzitního centra - spolupráce s čínskými univerzitami, snaha UK o 

konkretizaci spolupráce. Prezentace UK na China Education Expo, na světové výstavě Expo v 
Šanghaji. Řešena otázka financování (zůstává na RUK). Připravovaná letní škola - Chinese 
Euroepan Lab - bude na 4 týdny. Příprava učebnice pro děti. Další schůzka v lednu 2017.  

6b) Informovala o počtu zahraničních studentů na FSV UK v různých programech (cizojazyčných 
magisterských a bakalářských, stážisté, Erasmus+, mezifakultní, meziuniverzitní a mezivládní). 

6c) Ve čtvrtek 12. října 2017 zasedá Rada fondu mobility se zástupci institutů FSV UK.  
6d) Oficiální zveřejnění výsledků výběrového řízení zahraničních post-doc pozic na UK by mělo být 

tento týden.  
6e) Příprava Dnů UK v Nizozemsku. 
6f) Vyhlášena výběrová řízení na mezifakultní a meziuniverzitní dohody pro bakalářské a 

magisterské studenty a pro studenty doktorského studia a post-doc stipendia na univerzitách v 
Kolíně nad Rýnem, Vídni a Hamburku (více v aktualitách v OZS). 

 
7) PhDr. Petr Bednařík, Ph.D. – proděkan pro koncepci a kvalitu studia a doktorské studium  
7a) Opatření děkana k doktorskému studiu vešlo v platnost ve čtvrtek 5. 10. 2017, informace byla 

rozeslána na instituty FSV UK.  
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7b) Na RUK se dne 19. 10. 2017 bude konat kulatý stůl odboru akreditací RUK se zástupci fakulty o 
přípravě akreditačního řízení, vyzval k účasti zástupce institutů FSV UK a CERGE.  

7c) U3V - v zimním semestru je vyšší počet zájemců než loni. Paní Kuncové se podařilo dostat 
všechny vyučované kurzy U3V  do rozvrhu v budově Hollar.   

 

 

Zapsala: Klára Novosadová  
Vidi: Jakub Končelík 

 

 


