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Dne 1. března 2010 
 
Přítomni:  V. Benáček, Z. Beníšková, K. Janda, J. Končelík, B. Köpplová, K. Králová, P. 

Soukup, T. Trampota 
Omluveni: / 
 
Sdělení děkana: 
1) Na zasedání vědecké rady UK vystoupila ve čtvrtek 25. 2. 2010 v rámci jmenovacího 

řízení doc. Mgr. Kateřina Šmídová, Ph.D, MA. z IES, děkan její vystoupení ocenil jako 
mimořádně úspěšnou reprezentaci fakulty; při hlasování o udělení profesury jmenované se 
vyjádřilo 39 hlasujících členů VR UK pro, 4 se zdrželi a 4 byli proti. 

2) Byla podána nominace PhDr. Jozefa Baruníka na Cenu Scopus. 
3) Cena rektora UK pro nejlepší absolventy, termín RUK k podání návrhů (jeden pro 

studenta bakalářského a jeden pro studenta magisterského studijního programu): 18. 7. 2010, 
podrobněji viz http://certik.ruk.cuni.cz/ASUK/statutarni/opatreni_rektora/2001/or-01-10.html. 

4) Akreditace Transatlantic Studies – IMS 
- kolegium akreditaci schvaluje s doporučeními, která zformuluje a navrhovateli sdělí 

proděkan pro studijní záležitosti 
- otázka akreditace Transatlantic Studies otevřela širší diskusi o udělování akreditací 

obecně – kolegium se shodlo na tom, že pro podávání akreditací by měla existovat ucelená a 
systémová fakultní koncepce, a proto navrhlo diskutovat jednotný postup s řediteli institutů na 
některém z příštích zasedání rozšířeného kolegia děkana. 

   
Informace proděkanů a tajemnice fakulty: 
5) doc. Köpplová – proděkanka pro PGS a další formy vzdělávání 
30. 4. 2010 je uzávěrka přihlášek do doktorského studia, ráda by proto vyzvala 

předsedy oborových rad a jednotlivé instituty, aby zvážili uspořádání Dnů otevřených dveří či 
jiných propagačních akcí, kterými by oslovili co nejširší okruh uchazečů do doktorského 
studia. 

 
6) Trampota – proděkan pro PR 
6a) informoval o schůzce ohledně aktivit PR s kontaktními osobami jednotlivých institutů 
6b) informoval o přípravě pravidel pro vkládání informací na fakultní webové stránky a o 

vytvoření maillistů, které by měly být k dispozici do pátku 5. 3. 2010. 
 
7) doc. Benáček – proděkan pro rozvoj 
7a) informoval o antiplagiátorském softwaru – FSV bude součástí pilotního zkušebního 

provozu systému na UK 
7b) SIS – považuje SIS za kostru fakulty, na administraci SIS UK je potřeba minimálně 3 

osob a situace by se neměla podcenit 
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7c) připomněl projekt „elektronického podpisu“ – elektronického oběhu dokumentů 
(dokumenty ekonomického a personálního oddělení, cestovní příkazy, apod.), kolegium 
požaduje informaci o termínu spuštění 

7d) výuka ve spolupráci s Ústavem jazykové a odborné přípravy UK – není jasné postavení 
studentů; doc. Benáček a Soukup situaci prověří a navrhnout řešení. 

 
8) Ing. Beníšková – tajemnice fakulty 
8a) upozornila na možný budoucí nedostatek promotorů – zatím tuto funkci plní nejčastěji 

prof. Kraus, dále též prof. Pešek a prof. Mlčoch, funkce je vyčerpávající; kolegium se shodlo 
na potřebě hledat další promotory; děkan se se jmenovanými setká a situaci prověří 

8b) diskutována efektivita využívání kapacity Auly Karolina – na jedné promoci může být 
maximálně 32 studentů, konstatována možnost šetřit čas pedagogů;  děkan a Soukup se 
pokusí najít řešení. 

 
9) Soukup – proděkan pro studijní záležitosti 
hodnocení výuky – agentura zpracovávající hodnocení výuky za ZS 2009/2010 dodala data 

s chybami, proto budou výsledky zveřejněny se zpožděním; předpokládaný termín zveřejnění 
výsledků na webu FSV UK je 8. 3. 2010; navrhl, aby se toto hodnocení řešilo interně a 
nezadávalo se externí agentuře, bude to levnější, rychlejší a využije se vlastní zázemí fakulty 
– kolegium s návrhem souhlasilo. 

 
10) Králová – proděkanka pro zahraniční styky 
10a) informovala o konání výběrových řízení na studijní pobyty v rámci meziuniverzitních 

dohod na letní školy a o výběru v rámci meziuniverzitních dohod do Austrálie a na Nový 
Zéland; navrhla prověřit možnosti nominace studentů „ocenit“ a podávat je v určitém pořadí – 
mezi nejlepšími vybranými studenty jsou vždy ještě někteří mimořádní a v současné době 
rozdíly mezi vybranými studenty není možné zohlednit a určité studenty doporučit – 
kolegium s návrhem souhlasilo 

10b) Erasmus – letos pozměněny podmínky: finance z EU zůstávají stejné, ale finance 
z MŠMT se krátí, místa tak sice jsou, ale MŠMT zřejmě nebude vkládat takové finanční 
prostředky, jako dříve – pro tento rok jsou ještě přislíbeny stejné finanční prostředky jako 
v minulém roce, ale pro příští rok zatím není známa jejich přesná výše; kromě výběru na 
institutu tak vznikne nová komise, která vybere nejlepší kandidáty a bude složená ze zástupců 
institutů – do 17. 3. 2010 ředitelé institutů jmenují 1 osobu do této komise. Více informací 
ke Studentské výměně v rámci programu Erasmus na školní rok 2010–2011 ve vyhlášce: 
http://www.fsv.cuni.cz/FSV-8-version1-Vyhlaska_unor_10_FINAL.pdf. 

 
11) prof. Janda – proděkan pro vědu a výzkum 
11a) dne 4. března 2010 se uzavírá sběr dat o publikační činnosti za rok 2009, následně 

dojde k jejich zpracování a předání od systému RIV 
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11b) vyhlášení soutěže Fondu rozvoje vysokých škol (FRVŠ) – vyhlášeno nové kolo 
soutěže na projekty s počátkem řešení v roce 2011 v programech: 

A – Inovace a rozvoj laboratoří, ateliérů a pracovišť pro praktickou výuku a informačních 
technologií ve vysokoškolském vzdělávání (FSV UK může letos podat 4 fakultní projekty, 
v případě většího počtu bude nutné provést výběr, proto oddělení vědy stanovilo interní 
termín k podávání návrhů v této kategorii na 2. 4. 2010) 

C – Poradenská a informační centra 
E – Vysokoškolské knihovny 
F – Inovace studijních předmětů 
G – Tvůrčí práce studentů směřující k inovaci vzdělávací činnosti 
- v programu C a E se podává jeden projekt za celou univerzitu, proto se musí do 12. 3. 

2010 na RUK nahlásit témata projektů, aby se mohly projednat na kolegiu rektora 
- termín elektronického podání projektů na oddělení vědy: 8. 4. 2010 
- termín předání projektů na odbor vědy RUK: 15. 4. 2010 
- podmínky soutěže a popis programů je zveřejněn na       
  http://www.frvs.cz/docf/Vyhl2011.pdf.  
11c) aktualizace seznamu periodik – aktualizace seznamů neimpaktovaných 

recenzovaných periodik bude v letošním roce probíhat od 1. 3. do 30. 3 2010, pokyny a 
elektronická aplikace budou dostupné na internetové adrese www.vyzkum.cz; na FSV UK se 
aktualizace týká dvou časopisů – Annual of language & Politics and Politics of Identity a 
Acta Politologica (obojí IPS), šéfredaktoři a výkonní redaktoři obou časopisů byli již o 
termínech aktualizace informováni 

 
12) Různé 
- návrhy na ocenění za vědeckou aktivitu administruje oddělení vědy: Mgr. Eva 

Horníčkova, hornickova@fsv.cuni.cz 
- studentské ceny administruje studijní oddělení: Alena Stará, stara@fsv.cuni.cz 
- diskutováno složení nového kolegia rektora: http://www.ukacko.cz/uk-ma-nove-vedeni-

tri-novacci-zadna-zena . 
 
Termín příštího kolegia děkana: 
8. 3. 2010 v 9:30 hodin 
 
Zapsala: S. Fišerová 
Vidi: J. Končelík 

 


