Zápis z jednání kolegia děkana č. 26
ze dne 19. září 2016
Přítomni: D. Emler, L. Doleželová, T. Karásek, Z. Kasáková, J. Končelík, N. Švarcová
Omluveni: F. Láb, M. Kubát, P. Soukup
Sdělení děkana:
1) Od 1. 11. 2016 bude výkonem funkce tajemníka fakulty pověřen současný vedoucí SVI pan
Mgr. Tomáš Gec. Výběrové řízení na pozici tajemníka fakulty proběhne v průběhu roku 2017.
2) Dne 4. 10. 2016 bude představen Mgr. Gec na zasedání AS FSV UK, v případě zájmu senátorů
svolá předseda AS FSV UK ještě předtím též neformální setkání s Mgr. Gecem.
3) Dne 3. 10. 2016 od 10.30 bude svoláno rozšířené kolegium děkana (RKD), kde bude Mgr. Gec
taktéž oficiálně představen, hlavním tématem RKD bude jednání o projektech OP VVV na
dostavbu areálu Jinonic a zastínění atria Hollaru.
4) Ve dnech od 27. 9. – 30. 9. 2016 bude čerpat dovolenou, pověřena zastupováním bude
proděkanka Kasáková.
5) Pozval členy kolegia děkana na výjezdní zasedání AS FSV UK, které se uskuteční ve dnech od
4. – 6. 11. 2016, pozváni budou i zástupci fakulty, kteří jsou členy AS UK a kolegia rektora.
Informace proděkanů fakulty:
4) PhDr. JUDr. Tomáš Karásek, Ph.D. – proděkan pro rozvoj
4a) Probíhá kontrola rizikových (zastaralých) fakultních webů, je nutné nastavit systém pro
zakládání webových stránek a úroveň správy a administrace, bude svolána schůzka s
vedoucím CIVT, správcem webu.
5) Mgr. Lenka Doleželová Exelová - tajemnice fakulty
5a) Informovala o obsazení pozice interního auditora (uzavřena bude dohoda o provedení
práce), kolegium souhlasí s otevřením pracovní pozice.
5b) Platbu za nostrifikaci hradí studenti sami.
5c) Informovala o přípravě projektu Gameclime – bude jednáno o vymezení pojmu “staff
member”, bylo jednáno o možnosti zajistit si externí názor.
5d) Jednáno o pozici “administrátor” projektu Gameclime, kolegium rozhodlo, že administrátor
musí být zaměstnanec fakulty, který bude mít podepsanou dohodu o mlčenlivosti.
5e) Kurzové rozdíly u projektů, ze kterých nebyla odváděna režie, půjdou k tíži příslušného
institutu.
5f) Rozšířené kolegium děkana bude o výše zmíněných podmínkách informováno.
6a) PhDr. Zuzana Kasáková, Ph.D. – proděkanka pro zahraniční styky
6a) Fakulta nabízí podpůrný program pomoci tureckým akademikům postiženým politickými
čistkami, kdy se zavazuje hradit polovinu fakultních nákladů na jejich zaměstnání po dobu 1
roku. Žádosti tureckých akademiků z RUK budou přeposílány děkanovi a proděkance pro
zahraniční styky, která je přepošle k posouzení institutům FSV UK.
6b) Vedoucí OZS se zúčastnila setkání univerzit, kde obdržela nabídku firmy zajišťující ubytování
pro studenty po celém světě (za poplatek členského příspěvku), bude poptán zájem o využití
služeb.
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6c) Dne 7. září 2016 v deníku Právo vyšel článek ke konferenci Iniciativa Pás a Stezka: Výzvy,
příležitosti a priority pro Čínu, Evropu a Česko hedvábná cesta.
7) PhDr. Natálie Švarcová, Ph.D. – proděkanka pro ekonomiku
7a) Dala podnět ke svolání pracovní skupiny k projednání principů financování a kvót Erasmus.
Proděkan Karásek bude informovat ekonomickou komisi AS FSV UK o podání projektů OP
VVV.
7b) Kolegium prodiskutovalo znění opatření děkana č. 22/2016 Provozní a správní režie u
grantových projektů a darů FSV UK.

Zapsala: Klára Novosadová
Vidi: Jakub Končelík
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