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Dne 13. září 2010 
 
Přítomni: Z. Beníšková, J. Končelík, K. Králová, M. Kubát., P. Soukup, T. Trampota, 
Omluveni: P. Jüptner, J. Víšek 
 
Sdělení děkana:  
1) konstatoval blížící se termín konce přijímání přihlášek do výběrových řízení na ředitele 

institutů FSV UK v pátek 17. září  
2) připomenul termín promocí ve středu 15. a ve čtvrtek 16. září a ohlásil harmonogram 

účasti (na každé magisterské promoci se předpokládá účast vždy dvou proděkanů)  
 

Informace proděkanů a tajemnice fakulty: 
 
3) doc. Michal Kubát , Ph.D. – proděkan pro PGS studium  

3a) konstatoval, že k plánovaným úpravám pravidel celoživotního vzdělávání dostal 
jen omezenou reakci. Kolegium diskutovalo otázku zpřísnění kreditního penza a pravidel 
uznávání výsledků pro řádné studium. Proděkan Kubát zanese navrhované úpravy do 
materiálu do příštího pondělí. Proděkan Soukup vznesl otázku případné publicity studijních 
pobytů. 

3b) informoval o stanovisku oborové rady IMS ke zrušení indexů a zpochybnění 
legislativní možnosti zrušit papírové indexy. Kolegium se shodlo na nutnosti dodržet 
předchozí stanovisko přísné archivace výkazů o studiu rovněž v papírové podobě, aby tak 
bylo zamezeno případné ztrátě dat při poruše elektronického systému SIS. Proděkan Soukup 
ubezpečil, že výsledky budou archivovány v papírové podobě. Kolegium se usneslo rovněž ve 
věci papírové archivace Karolinek v omezeném množství kusů. 

 
4) PhDr. Tomáš Trampota, Ph.D. – proděkan pro PR 

4a) připomněl otázku prezentace pracovníků FSV UK v médiích, před létem na 
připravovaný materiál dostal reakce některých členů kolegia, zašle členům kolegia upravený 
materiál k finálnímu schválení na příštím kolegiu. 

4b) požádal kolegium o stanovisko k seznamovacím kurzům jednotlivých institutů – 
dotazy redaktorky časopisu Sociál. Kolegium seznamovací kurzy podporuje, fakulta na ně i 
finančně přispívá. Proděkan Trampota vypracuje odpovědi s proděkankou Královou a zašle 
Sociálu. 

4c) předložil předběžný program hlavního dne oslav 20 let FSV UK 27. října 2010, 
kolegium řešilo otázku udílení pamětní medaile.  

4d) informoval o službě připravované oddělením P.R. – recenze publikací vydávaných 
pracovníky FSV v médiích – zpracovává dr. Klamková. Oddělení P.R. bude na základě 
zpracovávané databáze nabízet aktuální publikace (zejména monografie) redaktorům médií. 
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Proděkanka Králová navrhla rozšířit rozesílání informací do médií o připravované 
workshopy. Návrh bude zapracován. 

 
5) Ing. Zuzana Beníšková – tajemnice fakulty 

5a) informovala o odeslání anotací rozvojových projektů na RUK 
5b) informovala o přípravě informací o vývoji průměrných mezd 
5c) informovala o uvolnění 100 tisíc Kč pro Kabinet jazykové přípravy pro zajištění 

jazykových kurzů 
5d) Mgr. Hornochová se obrátila ve věci ošetření knih fondu poničeného letními dešti 

– práce na poničeném fondu byly kalkulovány na 45 tisíc Kč., kolegium vzalo na vědomí 
  

6) PhDr. Petr Soukup – proděkan pro studijní záležitosti  
6a) informoval o rozeslání informací o harmonogramu akademického roku, 

elektronickém indexu a elektronizaci absolventských prací 
6b) převzal akreditaci International Security Studies, materiál pročte a seznámí 

kolegium se svým závěrem 
 

7) PhDr. Kateřina Králová , Ph.D. – proděkanka pro zahraniční styky 
7a) Dr. Kunštát ji upozornil, že jsou na webu stále ještě informace k výročí 15 let FSV 

UK- doporučuje z webu odstranit. 
7b) přijede charge d´affaire Bulharska Jovčevski, Ministerstvo zahraničních věcí ji 

zároveň kontaktovalo ve věci příjezdu charge d´affaire Srbska. V obou věcech byla 
kontaktována ohledně případného zajištění prostor k přednášce. Kolegium se shodlo na tom, 
že z hlediska ekonomické nákladnosti FSV nemůže zajistit prostory Karolina, ale vyjde vstříc 
ve snaze zajistit prostory v rámci FSV. 
 

 
Termín příštího kolegia děkana:  
20. 9. 2010 v 9:45 hodin 
 
Zapsal: T. Trampota 
Vidi: J. Končelík 


