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Dne 15. listopadu 2010 
 
Přítomni:  Z. Beníšková, P. Jüptner, J. Končelík, K. Králová, M. Kubát, P. Soukup, J. Á. 

Víšek 
Omluveni: T. Trampota 
 
Sdělení děkana: 

1) do konce roku 2010 se uskuteční dvě jednání rozšířeného kolegia děkana: dne 29. 
11. 2010 tematické jednání věnované především rozvoji fakulty a stručně též vědě, další 
jednání bude všeobecné a proběhne dne 20. 12. 2010 – v obou případech od 10:30 v aule 
Hollaru (místnost č. 212) 

2) dne 16. 11. 2010 se konají docentské promoce – děkana zastoupí proděkan Kubát 
3) dne 25. listopadu 2010 od 9:00 proběhne v malé aule Karolina, v rámci oslav 20. 

výročí založení FSV a 10. výročí založení CESES, konference „Poznávání budoucnosti České 
republiky jako výzva“, děkan s lítostí konstatoval, že z důvodu pracovní cesty se nebude moci 
zúčastnit, ale vnímá účast zástupce vedení fakulty za projev úcty k práci CESESu a bude za 
sebe hledat náhradu 

4) na den 8. 12. 2010 je vyhlášena stávka: na tentýž den je plánováno jednání Vědecké 
rady – v případě, že by externí členové VR měli problém se na jednání dopravit, bude jim 
proplacena cesta autem 

5) Podpora vysoce kvalitních monografií na UK (tzv. „hodnocení monografií 2008“) – 
byl dokončen mechanismus rozdělování prostředků, které UK vyčlenila a bude 
pravděpodobně i nadále poskytovat na ocenění monografických výstupů vědeckého snažení 
na fakultách, v úterý osloví oddělení vědy ředitele a vedoucího CESES s podrobnější 
informací o zvoleném mechanismu rozdělování takto získaných prostředků.  
Dle záměru rektora (Věcný záměr opatření rektora podle čl. 5 odst. 15 „Principů“) mohlo být 
do hodnoceni přihlášeno pouze 20% celkové produkce monografií na fakultě, proto komise ve 
složení prof. Rovná, prof. Mlčoch a prof. Pešek vybrala z celku fakultní produkce za rok 2008 
bez ohledu na původce 9 nejlepších monografii (dle autorského podílu 7,15, tj. 20% produkce 
monografií FSV v roce 2008), které FSV zastupovaly v celouniverzitním hodnocení. Tyto 
monografie „vysoutěžily“ pro FSV celkem 686 925 Kč. Tyto prostředky byly rozděleny takto: 
a) 50% bylo rozděleno mezi jednotlivé instituty a CESES na základě jejich podílu na produkci 
monografií v roce 2008, 
b) 25% bylo rozděleno mezi autory vybraných a na univerzitní úrovni mimořádně 
hodnocených monografii (těch, které zde získaly více než 20 bodů), 
c) 22% bylo vyčleněno na připravovanou Cenu vědecké rady FSV UK, která bude udělována 
za vynikající vědecké a tvůrčí výsledky zaměstnancům a studentům FSV UK (tato soutěž je 
připravována ve dvou kategoriích – mladý badatel a seniorní badatel) a konečně 
d) 3% tvoří odměny pro komisi a za administrativní zajištění „hodnocení monografií“. 
Kolegium se s mechanismem seznámilo. 
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Informace proděkanů a tajemnice fakulty: 
 

6) PhDr. Petr Jüptner, Ph.D. – proděkan pro rozvoj 
6a) otázka využití prostor v CDMS Krystal – informoval o dopisu profesora Mejstříka 

a doktora Gregora, kteří by měli zájem o prohlídku těchto prostor; diskutována otázka 
financování prostor – předpokládá se podíl zájemců formou zvýšení provozní režie; bude 
sjednána prohlídka, které se zúčastní tajemnice fakulty, proděkan pro rozvoj a konání schůzky 
bude dáno na vědomí i všem dalším zájemcům 

6b) intranet – CIVT prověřilo případná úskalí změny redakčního systému, většinu 
problémů lze překonat, pro použití šablony extranetu i pro intranet však bude potřeba buďto 
upravit šablonu samotnou, nebo upravit strukturu intranetu, aby korespondovala s danou 
šablonou; pokud by to mělo být příliš násilné, bylo by nutné hledat jiné řešení 

6c) diskutována otázka distribuce stravenek na instituty v Jinonicích, sekretářky 
nemohou převzít hmotnou odpovědnost a převážet ceniny metrem, tím se významně omezuje 
přínos plánované změny od 1. ledna 2011, která by měla odbourat nutnost cesty do Hollaru 
pouze kvůli stravenkám; možností je doprava kurýrem do Jinonic a pořízení trezoru na jeden 
ze sekretariátů 

 
7) Ing. Zuzana Beníšková – tajemnice fakulty 
7a) na posledním řádném jednání areálové rady v Jinonicích nebyl dořešen požadavek 

KAM na převzetí finančních závazků a snížení provozní doby, proto se ve čtvrtek 11. 11. 
2010 uskutečnilo v kanceláři tajemnice neformální jednání rady; účastníci se shodli na tom, že 
v tuto chvíli nebudou podniknuty žádné kroky, KAM zatím nereagovaly, provozní doba 
zůstala zachována 

7b) oslovila ředitele institutů, aby do 14. ledna 2011 formulovali požadavky 
na investice a provozní náklady údržbového charakteru ve větším rozsahu (př. malování) 

 
8) PhDr. Ing. Petr Soukup – proděkan pro studijní záležitosti 
8a) Opatření děkana č. 35/2010 – „Stanovení úhrad za úkony poskytované studentům 

FSV UK“ vstoupilo v platnost 
8b) od 15. 11. do 3. 12. 2010 probíhá na FSV UK anonymní hodnocení kurzů 

bakalářského a magisterského studia 
8c) dne 15. 11. 2010 probíhá výběrové řízení na vedoucí KJP 
8d) nedostatečná kapacita jazykových kurzů – problém bude řešit s novým 

vedoucím/novou vedoucí KJP 
8e) v sobotu 20. 11. 2010 se koná Informační den UK na Albertově – za vedení fakulty 

se zúčastní proděkan Kubát a proděkan Trampota 
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8f) pravidla pro organizaci studia – dokument zaslal AS (především studijní a 
legislativní komisi) a všem garantům a ředitelům, ve čtvrtek 18. 11. 2010 se také setká 
s kancléřem na RUK, bylo by dobré aby dokument plně nahradil stávající pravidla 

 
9) PhDr. Kateřina Králová , Ph.D. – proděkanka pro zahraniční styky 
9a) probíhá 2. kolo výběrového řízení programu Erasmus, studenti, kteří byli vybráni na 

roční pobyt a byl jim hrazen pouze jeden semestr, do 22. 11. 2010 mají dát vědět, zda chtějí 
v pobytu pokračovat, mnohým z nich by pobyt měl být alespoň částečně dofinancován 

9b) meziuniverzitní dohody – probíhá nová série výběrových řízení na pobyty v příštím 
roce: USA, Kanada, Jižní Amerika 

9c) dne 25. 11. 2010 je plánována návštěva rektora státní vietnamské univerzity 
9d) dne 23. 11. 2010 proběhne schůze proděkanů pro zahraniční styky 

 
10) Prof. RNDr. Jan Ámos Víšek CSc. – proděkan pro vědu a výzkum 

10a) návrhy do hodnotících panelů GAČR – informoval o výzvě ředitele pracovišť 
fakulty. Podrobné informace a návrhový list jsou zveřejněny na http://marmolata.gacr.cas.cz/. 
Termín zaslání návrhového listu na oddělení vědy: 14. prosince 2010; návrhové listy zatím 
nevybraných uchazečů zaslané 2009 a 2010 zůstávají v platnosti. 

10b) ediční plán na rok 2011 – přípravu edičního plánu FSV UK na rok 2011 zajistí 
tajemník ediční komise ve spolupráci s koordinátorem pro styk s nakladatelstvím Karolinum. 
Návrh edičního plánu bude následně předložen ke schválení ediční komisi FSV UK.  

10c) International Visegrad Fund informuje o vyhlášení malých grantů (do 5000 EUR) 
na spolupráci mezi státy Visegradu. Podporují se projekty na vědeckou výměnu a výzkum, 
vzdělávání, výměnu studentů, kulturní a přeshraniční spolupráci. Nejbližší termín oddělení 
vědy: 24. listopad 2010 (každý rok jsou tři termíny). Nabídka je standardně vyvěšená na 
stránce oddělení vědy: http://www.fsv.cuni.cz/FSV-453.html. 
  

11) doc. PhDr. Michal Kubát, Ph.D. – proděkan pro PGS a další formy vzdělávání 
 - informoval o schůzce s magnificencí prorektorem pro PGS, profesorem Jakubcem – 
schůzka proběhla v přátelském duchu, profesor Jakubec proti opatření upravující 
postgraduální studium na FSV nemá námitek, pouze připomněl, že by studenti, kteří vyučují, 
měli mít řádnou smlouvu 

 
 
Termín příštího kolegia děkana:  
22. 11. 2010 v 9:45 hodin 
 
Zapsala: S. Fišerová 
Vidi: J. Končelík 


