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Dne 1. listopadu 2010 
 
Přítomni:  Z. Beníšková, J. Končelík, K. Králová, M. Kubát, P. Soukup, T. Trampota, J. Á. 

Víšek 
Omluveni: P. Jüptner 
 
Sdělení děkana: 

1) dne 27. 10. 2010 se uskutečnily oslavy 20. výročí založení Fakulty sociálních věd 
Univerzity Karlovy – v této souvislosti poděkoval jmenovitě proděkanovi pro vnější vztahy a 
referentkám oddělení PR za organizaci, dále poděkoval též všem dalším organizátorům a 
pořadatelům, zároveň všem, kteří se oslav účastnili 

2) poděkoval také organizátorům dopoledního programu, jmenovitě ISS, který při této 
příležitosti uspořádal diskuzní plénum s výjimečně důstojnou a reprezentativní účastí 
pedagogů a vědců se vztahem k minulosti i současnosti ISS  

3) proděkan Trampota podá v nejbližší době rezignaci, novým proděkanem pro PR by 
se měl stát MgA. Filip Láb, PhD.   

4) dnes, 1. 11. 2010, je termín pro podávání podnětů na jednání AS 
5) bude nutné uspořádat v blízké době jednání rozšířeného kolegia děkana, mělo by být 

tematické: o vědě a rozvoji 
6) předběžně informoval o výsledku výběrového řízení na vedoucího CIVT – jako 

nejvhodnější byl vybrán externí kandidát 
7) ve středu 3. 11. 2010 se uskuteční návštěva kolegia rektora 

 
Informace proděkanů a tajemnice fakulty: 
 

8) Prof. RNDr. Jan Ámos Víšek CSc. – proděkan pro vědu a výzkum 
informoval o schůzce proděkanů pro vědu s jm prorektorem Volfem a jm prorektorem 

Jakubcem: 
8a) projednávána otázka habilitačních a jmenovacích řízení (zpřísnění akreditací a 

reakreditace, akreditační komise chce kontrolovat, zda dané pracoviště vychovává řádně 
doktorandy a úroveň disertačních prací) 

8b) předsedové oborových rad mohou nově být zároveň i garanty doktorského studia  
8c) probíhá 8. kolo ELC programu 
8d) Mgr. Páráková informovala o zřízení nových stránek ústřední knihovny UK 
8e) Mgr. Nohel informoval o dalším kole SVV 
8f) bylo vyhlášeno 8. kolo soutěže Grantové agentury UK 
8g) rozdělení peněz mezi SVV a GAUK – GAUK by dostal více peněz než SVV 
8k) EU si nechává zhotovovat audit vědy 

 
9) PhDr. Kateřina Králová , Ph.D. – proděkanka pro zahraniční styky 
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9b) rektor z Kostnice a vedoucí zahraničního oddělení navštívili IPS, zaujala je činnost 
IES, budou přímo kontaktovat vedení institutu, dále je zaujala činnost IMS  
 - děkan proděkance Králové poděkoval za organizaci zahraničních návštěv, jmenovitě pak za 
organizaci návštěvy bulharského ministra 

 
10) PhDr. Ing. Petr Soukup – proděkan pro studijní záležitosti 
10a) reakreditace ekonomie bakalářského cyklu, kolegium schvaluje a odeslána na 

jednání AS 
10b) modul na zapisování prací – návrh nových pravidel pro organizaci studia – rozešle 

proděkanům, studijním referentkám a vedoucím institutů 
10c) na základě pověření od děkana požádal programátora rezervačního systému na 

zapisování konzultací o kalkulaci, kolik by stálo rozšíření na celou fakultu (33 tisíc Kč bez 
DPH), kolegium se shodlo, že od nového semestru by to bylo možné tento rezervační systém 
nabídnout všem pedagogům - jako možnost, nikoli povinnost; bylo by dobré kdyby se systém 
spustil s novými webovými stránkami 

 
11) Ing. Zuzana Beníšková – tajemnice 
11a) s koncem roku končí mnoho smluv, vedoucí personálního oddělení paní 

Kendíková zašle ředitelům institutů dopis s termínem – dodají nejpozději do 15. listopadu 
2010 do 16:00 návrhové lístky včetně popisu práce (IMS a ISS), na institutech, kde se mění 
ředitelé (IPS, IKSŽ a IES) do 29. listopadu 2010 do 16:00,  

11c) informovala o jednání správní rady v Jinonicích ve čtvrtek 22. 10. 2010: 
11ca) dopis ředitele KAM, který žádal o to, aby KAM nemusely platit a o zkrácení 

provozní doby, zástupci všech fakult tuto žádost odmítli 
11cb) Ing. Jelínkovi předala podnět doc. Vykoukala – zatéká do objektu, plíseň, mnozí 

zaměstnanci jsou alergičtí 
11cc) stav suterénu – únikové prostory nestačí studentům, kteří se tam pohybují, 

požádala Ing. Jelínka, aby navrhl řešení; požádat o požárně-technické posouzení 
11cd) FF UK dostala nabídku od firmy na dobíjecí automat na karty – OCEN – na 

instalaci zařízení do Jinonic za 74 tisíc bez DPH, podílejí se všechny fakulty, dobíjí i ISIC 
karty; kolegium s instalací souhlasí 

 
12) doc. PhDr. Michal Kubát, Ph.D. – proděkan pro PGS a další formy vzdělávání 
12a) obdržel dopis z RUK od jm prorektora Jakubce o převedení akreditační databázi 

do nového programu – není jisté, jestli se převedlo úplně vše, předsedové oborových rad 
provedou do 9. listopadu 2010 kontrolu 

12b) obdržel písemnou žádost z CERGE UK s žádostí o zprostředkování přístupu do 
databáze Student, za účelem správy studentů CERGE UK, přítomní členové kolegia vyjádřili 
záměru podporu, rozhodnutí ale vzhledem k nepřítomnosti proděkanů Jüptnera a Víška 
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odloženo; v případě schválení záměru vedením FSV proděkan Kubát společně s ředitelem 
CERGE záměr projednají s kancléřem UK 

 
Termín příštího kolegia děkana:  
8. 11. 2010 v 9:45 hodin 
 
Zapsala: S. Fišerová 
Vidi: J. Končelík 


