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Dne 18. října 2010 
 
Přítomni: Z. Beníšková, P. Jüptner, J. Končelík, K. Králová, M. Kubát, P. Soukup, T. 

Trampota, J. Á. Víšek 
 
Sdělení děkana: 

1) ve středu 3. listopadu 2010 (pravděpodobně v 15:00) je očekávána návštěva kolegia 
rektora, každý z proděkanů připraví zhruba desetiminutovou prezentaci stavu svěřeného 
resortu 

2) v následujícím týdnu se konají oslavy 20. výročí založení fakulty a zároveň 
bakalářské promoce, v den oslav 27. října 2010 na promocích zastoupí děkana proděkan 
Soukup 

3) systém rezervace místností v Jinonicích – proděkani Jüptner a Soukup připraví 
podnět pro správu budov 
 

Informace proděkanů a tajemnice fakulty: 
 

4) doc. PhDr. Michal Kubát, Ph.D. – proděkan pro PGS a další formy vzdělávání 
4a) informoval o pátečním jednání na CERGE věnovaném především studijní agendě 

PGS; konstatoval, že obě strany mají velký zájem být ve větším kontaktu a předpokládá 
častější jednání 

4b) napsal instrukce ve věci oběhu dokumentů a jejich formálních náležitostí, převzato 
příslušným referátem, instrukce v kopii tajemnici a děkanovi fakulty 

 
5) PhDr. Tomáš Trampota, Ph.D. – proděkan pro PR  
5a) informoval o finalizaci rozesílání pozvánek k oslavám výročí 

 
6) Ing. Zuzana Beníšková – tajemnice fakulty  
6a) v úterý 19. října 2010 proběhne výběrové řízení na vedoucího CIVT, 22. října 2010 

končí lhůta pro zasílání životopisů pro výběrové řízení na vedoucí/ho KJP, měla by být 
jmenována komise, proděkan Soukup oficiálně převezme záštitu nad tímto výběrovým, i 
proto bude vedoucím komise a na dalších členech komise se společně s tajemnicí domluví 

6b) informovala o jednání areálové rady v Jinonicích: 
6ba) ředitel KAM podal požadavek na převzetí finančních závazků (jsou v trvalé 

ztrátě), kolegium se shodlo na zásadním odmítnutí tohoto požadavku, tajemnice svolá 
neformální jednání rady 

6bb) na jednání byla nabídnuta místnost, kterou užívají KAM – v přízemí, č. 1017, pro 
1 až 2 lidi. Aktuálně diskutována otázka, která fakulta a jak by místnost využila: na jednání 
diskutovány tyto varianty: FSV jako místnost pro studentské spolky, FHS pro archiváře, FF 
pro doktorandy. Téma nebylo na radě uzavřeno. 
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6c) informovala o opatření děkana č. 31/2010, upravujícím výplaty mezd 
zaměstnancům – cílem opatření je zefektivnění a zpříjemnění platebního styku, mj. též snaha 
maximalizovat počet zaměstnanců, kteří dostanou výplatu bezhotovostně. Podrobnější 
vysvětlení rozešle formou e-mailového oslovení děkan. Pro zaměstnance, kteří i nadále budou 
preferovat výplatu v hotovosti v pokladně, bude stanoven jeden výplatní den (13. v měsíci), 
pokud si v daném dni výplatu nevyzvednou, obdrží šek a mohou si peníze vyzvednout 
v bance; aktuálně si výplatu v hotovosti vyzvedává zhruba devadesát zaměstnanců 

 
7) PhDr. Petr Jüptner, Ph.D. – proděkan pro rozvoj 
7a) informoval o schůzce s jm prorektorem Štechem v uplynulém týdnu a o plánované 

schůzce s jm prorektorem Tichým; dozvěděl se mj., že RUK připravuje manuál jednotného 
vizuálního stylu 

5d) Zformuloval oficiální poděkování FSV UK za dar Řeckého velvyslanectví 
(nábytek) 

 
8) PhDr. Ing. Petr Soukup – proděkan pro studijní záležitosti 
8a) vyzval k jednoznačnému rozhodnutí ohledně zrušení výuky během oslav 27. října – 

kolegium se shodlo, že výuka se ruší od 9:30 
 

9) PhDr. Kateřina Králová , Ph.D. – proděkanka pro zahraniční styky 
9a) ve čtvrtek proběhlo fakultní kolo pro fond mobility, byli nominováni studenti, kteří 

splnili formální požadavky, rozhodnutí pro výběr bude na RUK 
9b) dnes, v pondělí 18. října 2010, se koná přednáška bulharského ministra zahraničí 

Nikolaje Mladenova 
9c) požádala o seznam zahraničních hostů, kteří se zúčastní oslav 
9d) dotázala se na chybějící zápisy z jednání kolegia – děkan konstatoval, že na 

principu zveřejňování se nic nezměnilo, po vyvěšení zápisu budou informováni e-mailem a 
v případě požadovaných úprav členové kolegia kontaktují S. Fišerovou; chybějící zápisy 
budou doplněny co nejdříve 

 
10) Prof. RNDr. Jan Ámos Víšek CSc. – proděkan pro vědu a výzkum 
10a) GA ČR zveřejnila výsledky žádostí o projekty se začátkem řešení od 1. 1. 2011, 

ze 17 žádostí uspěly 3 (2x IES, 1x ISS), bylo by vhodné zavést na institutech registr – komu 
končí grant, měl by být motivován k podání nového; kolegium vyjádřilo tomuto námětu 
podporu 

10b) proběhne schůzka o SVV, do 20. října 2010 mají být podány připomínky 
10c) zformuloval obecný podnět na konkrétním příkladu: prof. Johnsonová by se 

zúčastnila jmenovacího řízení doc. Oldřicha Dědka, ale musela by jí být proplacena letenka – 
nastolena otázka financování do budoucna, zda financuje fakulta nebo instituty atd. V této 
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souvislosti děkan formuloval též nutnost zasedání VR se zahraniční účastí v anglickém 
jazyce. Kolegium se neshodlo na jednoznačném závěru, věc bude dále projednávána. 

 
Termín příštího kolegia děkana:  
25. 10. 2010 v 9:45 hodin 
 
Zapsala: S. Fišerová 
Vidi: J. Končelík 


