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Dne 11. října 2010 
 
Přítomni:  Z. Beníšková, P. Jüptner, J. Končelík, K. Králová, M. Kubát, P. Soukup, 

T. Trampota, J. Á. Víšek 
 
Sdělení děkana: 

1) Oběh dokumentů – upozornil na nedostatky, například při žádání o schválení komisí 
k závěrečným doktorským zkouškám opakovaně dochází žádost až v těsném předstihu – 
chyba je i na straně institutů; v případě dokumentů postgraduálního studia bude nutné 
sjednotit terminologii (např. konzultant vs. školitel) a precizovat spisové návyky (např. pokud 
studenti podepisují prezenční listinu, musí být uvedené datum a předmět) – na referátu PGS 
nápravu zajistí proděkan Kubát; veškerá komunikace, která bude souviset s postgraduálním 
studiem, bude probíhat přes podatelnu a bude mít číslo jednací 
- tajemnice upozornila na poslední poradě vedoucích oddělení na povinnost dodržování 
spisového a skartačního řádu 
- v případě nascanovaných dokumentů, které přicházející e-mailem, je také nutné uvádět kdo 
a kdy dokument převzal 

2) Nadace "Nadání Josefa, Marie a Zdenky Hlávkových" souhlasila s návrhem 
Univerzity Karlovy, aby v roce 2010 byla Medaile Josefa Hlávky udělena prof. PhDr. Jiřímu 
Krausovi, DrSc. Prestižní ocenění převezmou navržení kandidáti v úterý 16. listopadu 2010 
v 15,00 hodin na zámku Josefa Hlávky v Luňanech u Přeštic. 

3) Ve čtvrtek 14. října 2010 se konají imatrikulace, zúčastní se děkan a proděkan 
Soukup. 

 
Informace proděkanů a tajemnice fakulty: 
 

4) doc. PhDr. Michal Kubát, Ph.D. – proděkan pro PGS a další formy vzdělávání 
4a) tento pátek se zúčastní schůzky s CERGE s cílem projednat nastavení spisového 

oběhu a vyřešit problém přístupu do matriky, kolegium se shoduje, že fakulta a CERGE by 
měly uvažovat o širším propojení úředního styku 

 
5) PhDr. Tomáš Trampota, Ph.D. – proděkan pro PR  
5a) diskutována otázka, do jaké míry bude v průběhu oslav 20. výročí zrušena výuka: 

proděkan Trampota vyslechl diskusi, po konzultaci s děkanem rozhodne  
5b) informoval o rozesílání pozvánek na slavnostní program k výročí 20 let FSV UK 
5c) pořadí vystoupení institutů – původní záměr abecedně, prof. Potůček a doc. 

Vykoukal vyjádřili přání být zařazeni na závěr programu – pořadí: IES, IKSŽ, IPS, ISS, 
CESES, IMS 

 
6) Ing. Zuzana Beníšková – tajemnice fakulty 
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6a) poprosila proděkana Kubáta o přípravu opatření děkana upravující stanovení poplatků 
za rigorózní řízení, rigorózní řád bude upravován – zpřísnění podmínek i úprava ceny; toto by 
měla sjednotit i univerzita 

6c) k požadavku na vázaní prostředků: konstatovala, že nebude nutné vázat prostředky na 
institutech, rozpočet počítal s rezervou 2,5 milionům korun, není potřeba krátit rozpočty 
institutům, jednala s Ekonomickou komisí AS, projedná i celý AS, kolegium diskutovalo 
pravděpodobný výhled, že příští rok bude vázání prostředků daleko rozsáhlejší (až 10% proti 
aktuálním 1,1 %), a proto je nezbytné počítat s vázáním už při sestavování rozpočtu 

6d) rozšířené použití sociálního fondu – obdržela návrh od oborové organizace na rozšíření 
použití sociálního fondu; konstatovala, že toto řeší pravidla hospodaření, kde je jasně určeno 
na co se smí a nesmí použít; kolegium se shodlo, že bude vypracován podrobnější záměr 
použití sociálního fondu (např. kurzy pro zaměstnance) 

 
7) PhDr. Petr Jüptner, Ph.D. – proděkan pro rozvoj 
7a) k tématu úprav rigorózní řízení soudí, že vyznamenání za vynikající diplomovou 

práci by mělo být zohledněno, ale ne automaticky odevzdána totožná práce 
7b) Dotazníkové šetření Psychologického ústavu AV ČR – informoval o žádosti jm 

prorektora Štecha o participaci na výzkumu kvality pracovních vztahů na vysokých školách, 
elektronický dotazník je vyplňován anonymně, informace jsou dostupné v aktualitách na 
webových stránkách fakulty 

 
8) PhDr. Ing. Petr Soukup – proděkan pro studijní záležitosti 
8a) upozornil na to, že na zasedání AS někdo pravděpodobně položí otázku, proč ještě 

není slibovaný nový web – oba proděkani, kteří se na přípravě webu podílí, se zúčastní 
zasedání AS 

 
9) PhDr. Kateřina Králová , Ph.D. – proděkanka pro zahraniční styky 
9a) v pondělí 18. října 2010 se koná přednáška bulharského ministra zahraničí Nikolaje 

Mladenova „Současná zahraniční politika Bulharska“, na přednášku pozve také magnificenci 
pana prorektora Škrhu 
 

10) Prof. RNDr. Jan Ámos Víšek CSc. – proděkan pro vědu a výzkum 
10a) Bylo vyhlášeno 8. kolo soutěže Grantové agentury UK. Termín elektronického 

zaslání projektů na odd. vědy je 8. listopadu 2010. O vyhlášení budou informováni všichni 
studenti. Systém na podávání přihlášek bude spuštěn 12. 10. 2010 

10b) Specifický vysokoškolský výzkum – připomínky a návrhy k soutěži (materiál J. 
Bečky, administrátor za fakultu), bude bodem na poradě proděkanů pro vědu (termín zaslání 
na RUK 20. 10.) 
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10c) Přehled čerpání projektů specifického vysokoškolského výzkumu k 8. 10. 
2010 

Institut Řešitel Rozpočet  Čerpání  Poznámka 

IES prof. K. Janda 2 001 000 1 017 093  

IKSŽ prof. J. Jirák 540 000 41 000 některé již uskutečněné 
náklady nejsou ještě 
zaúčtovány 

IMS doc. M. Calda 225 000 0  

IMS prof. J. Křen 128 000 0 některé již uskutečněné 
náklady nejsou ještě 
zaúčtovány, cca 60 tis. Kč 

IMS dr. K. Svoboda 270 000 9123  

IMS prof. J. Pešek 270 000 10 000  

IMS prof. L. Rovná 357 000 7 498  

IPS doc. B. 
Plechanovová 

360 000 11 168  

IPS dr. P. Jüptner 360 000 30 337 některé již uskutečněné 
náklady nejsou ještě 
zaúčtovány 

ISS doc. M. Tuček 540 000 252 235 některé již uskutečněné 
náklady nejsou ještě 
zaúčtovány 

ISS dr. A. Veselý 533 000 145 974  

 

Řešitelé projektů byli vyzváni k většímu čerpání prostředků SVV. 

 
 
Termín příštího kolegia děkana:  
18. 10. 2010 v 9:45 hodin 
 
Zapsala: S. Fišerová 
Vidi: J. Končelík 


