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Dne 12. září 2011 
 
Přítomni:  T. Karásek, J. Končelík, M. Kubát, F. Láb, T. Nigrin, P. Soukup 
Omluven: J. Á. Víšek 
Host: J. Kolek 
 
Sdělení děkana: 
1) obdržel dopis od jm prorektora Šobra ohledně vyhlášení volna studentům prvních ročníků 
ve čtvrtek 6. 10. 2011 od 14:00 z důvodu konání studentského jarmarku; vedení fakulty 
rozhodlo podpořit akci formou propagace 
2) informoval o probíhajících diskusích s doc. Benáčkem (IES), kterého navrhne VR FSV UK 
jako nového garanta cizojazyčného programu IEPS 
3) diskutoval způsob povolování služebních cest automobilem, kdy jako významnou překážku 
využití vidí stávající formu školení řidičů a potřebu havarijní pojistky; diskutoval též 
administrativní zajištění skrze OZS – domnívá se, že je zapotřebí změnit strukturu i formu 
podávání cestovních příkazů s cílem věc administrativně i fakticky zjednodušit. Ve spolupráci 
s proděkany pro rozvoj a zahraničí navrhne řešení. 
 
Informace proděkanů fakulty: 
 
4) doc. PhDr. M. Kubát, Ph.D. – proděkan pro PGS a další formy vzdělávání 
4a) informoval o podání rozvojového projektu k U3V 
4b) společně s děkanem obeslal ředitele institutů s návrhem změny rigorózního řádu – ředitelé 
mají možnost se vyjádřit 
4c) kolegium diskutovalo změnu poplatků za rigorózní řízení – děkan vysvětlil, že smyslem 
úpravy není „zisk“, úprava poplatků zohlednila skutečné náklady fakulty s rigorózním 
řízením, narovnala nelogičnosti v dosavadním financování rigorózního řízení a zcela nově 
předpokládá mj. ocenění práce komisí, posuzovatelů atd. V rámci překalkulování nákladů 
fakulty s rigorózním řízením doplnil, že služby fakultní knihovny, IT oddělení i konzultace 
fakulta nabízí bez poplatku a je tedy zcela na studentech, zda je využijí, či ne. Podle 
zkušeností z rigorózních řízení napříč fakultou se ale při přípravě na složení zkoušky a při 
psaní rigorózní práce lze podle jeho názoru ve standardním režimu bez knihovny a 
konzultanta jen těžko obejít. 
 
5) MgA. F. Láb, Ph.D. – proděkan pro vnější vztahy 
5a) doplnil informaci z minulého jednání kolegia děkana – slavnostní předání pamětních 
medailí proběhne na listopadovém zasedání; v této souvislosti jménem fakulty poděkoval 3. 
LF za opětovné zapůjčení raznice s logem UK ke zhotovení medailí 
5b) informoval o vydání letošní brožurky „FSV intro“, kterou pravidelně vydávají UK media 
– jedná se o brožuru, kterou vydávají stávající studenti pro nastupující studenty, pochválil 
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grafické zpracování, označil brožurku za zdařilý počin – je dobré, že se studenti zajímají o své 
mladší kolegy a že pro ně připravují informační materiály. 
 
6) PhDr. T. Nigrin, Ph.D. – proděkan pro rozvoj 
6a) jako předseda komise pro výběrové řízení na pozici tajemníka informoval o výsledcích – 
komise děkanovi doporučila Ing. Jindřicha Kolka – děkan doporučení přijal, s Ing. Kolkem se 
setkal, nový tajemník nastoupí 19. 9. 2011, paní Kendíková z PO nyní informuje neúspěšné 
kandidáty 
6b) informoval o dokončení rekonstrukce prostor SVI v Hollaru – ve čtvrtek byl kontrolní 
den, až na drobné nedodělky je vše v pořádku 
6c) rozvojové projekty – podal informaci o stavu příprav projektů 
 
7) PhDr. Ing. P. Soukup – proděkan pro studijní záležitosti 
7a) připomněl termíny bakalářských promocí 25. – 27. 10. 2011 
7b) rozeslal ředitelům hodnocení kurzů, IES hodnocení zaslal už v červenci, na ostatních 
institutech začnou zpracovávat co nejdříve, předání ocenění za „Zlatý kurz“ proběhne opět 
na zasedání AS – bude potřeba zajistit důstojný prostor – zajistí proděkan Láb  
7c) minulý týden proběhly zápisy do prvních ročníků 
– děkan poděkoval proděkanu Soukupovi za organizaci promocí 
 
8) PhDr. JUDr. T. Karásek, Ph.D. – proděkan pro zahraniční styky 
8a) bylo vyhlášeno podzimní kolo fondu mobility, termín RUK: 19. 10. 2011, termín FSV: 
12. 10. 2011 – do tohoto termínu je nutné podat na fakultu přihlášky, následně do 19. 10. 
proběhne fakultní výběrové řízení 
8b) představil nového vedoucího OZS Lukáše Martina, M. A. 
 
Zapsala: S. Fišerová 
Vidi: F. Láb 


