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Dne 22. února 2010 
 
Přítomni:  V. Benáček, Z. Beníšková, K. Janda, J. Končelík, B. Köpplová, K. Králová, T. 

Trampota 
Omluveni: P. Soukup 
 
Sdělení děkana: 
1) představení nových proděkanů, představení termínů: kolegium děkana zasedá každé 

pondělí v 9:30 (ve dnech rozšířených kolegií rektora v pondělí ve 14:15), rozšířená kolegia 
děkana zasednou v pondělí v 10:00 

2) místnost pro proděkany a úřední hodiny se připravují 
3) výroční zpráva za rok 2009 ve stavu rozpracování 
4) tři hlavní úkoly pro nejbližší týdny: 
 4a) aktualizace dlouhodobého záměru na rok 2010, resp. záměru pro další období 
– členové kolegia do 8. března předloží náměty k aktualizaci dlouhodobého záměru UK 

FSV pro rok 2010 a zformulují základní tématické okruhy relevantní až pro dlouhodobý 
záměr následujících let 

 4b) centralizace fakultní komunikace navenek 
– vyslovil přání směrovat komunikaci institutů s médii přes oddělení pro PR 

(koordinátorka vnějších vztahů Mgr. S. Fišerová – fiserova@fsv.cuni.cz), v mimořádných 
(kupř. krizová komunikace) případech může osobně asistovat proděkan pro PR 

– na příkladu opatření děkana č. 2/2010 (stanovení termínů žádostí o stipendia pro výjezdy 
studentů do zahraničí) uvedl priority budoucí komunikace u celofakultních dokumentů 
(orientace na cílové publikum – srozumitelnost) 

– internetové stránky fakulty: stránky institutů zůstávají v gesci institutů, informace cílené 
na centrální stránky fakulty směřovat na oddělení pro PR (Fišerová) 

– vyzval členy kolegia, aby poznámky a nápady k nové úpravě webových stránek 
směřovali na oddělení pro PR (Fišerová), případně na proděkana pro PR 

 4c) ustavování vědecké rady – při formulaci kritérií pro konstrukci vědecké rady 
spolupracuje s prof. Jandou, v dohledné době osloví ředitele institutů dopisem s žádostí o 
doporučení vhodných osobností; na AS představí novou vědeckou radu zřejmě v dubnu 2010 

5) znovu informoval o možnosti usilovat o ocenění jako možnosti prezentace fakulty 
(podrobněji viz zápis z jednání kolegia děkana z 15.2.2010): 

– Cena za prezentaci UK, termín k podání návrhů: 24. února 2010 
– Cena UK za tvůrčí počin, termín k podání návrhů: 24. února 2010 
– Cena Scopusu, termín k podání návrhů: 24. února 2010 
– Cena ministra školství, mládeže a tělovýchovy pro vynikající studenty a absolventy 

studia ve studijním programu – termín k podání návrhů: 17. května 2010. 
– Cena Josefa Hlávky pro nejlepší studenty a absolventy pražských veřejných vysokých 

škol, brněnské techniky a mladé talentované pracovníky AV ČR, termín RUK k podání 
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návrhů: 31. května 2010. Podrobnosti na http://www.hlavkovanadace.cz/program_2010.php . 
Za FSV UK jmenuje děkan po dohodě s vedoucími pracovišť jednoho kandidáta. 

6) kontaktoval CERGE ohledně dodržování formální úpravy a odevzdávání kvalifikačních 
prácí 

7) Mgr. Hornochová, PhDr. Soukup – naplánována schůzka nad tématem 
antiplagiátorského softwaru 

 
Informace proděkanů a tajemnice fakulty: 
8) doc. Köpplová – proděkanka pro PGS a další formy vzdělávání 
 8a) zprostředkovala žádost knihovny – trvají na důsledném odevzdávání potvrzení o 

vrácení zapůjčených materiálů od absolventů; z diskuse vyplynul závěr požádat vedoucí SVI 
Mgr. Petru Hornochovou o návrh řešení, termín 22. 3. 2010. 

 8b) informovala o úkolu pro ředitele institutů – do středy 3. března nahlásí na 
akademický rok 2010/2011 za své instituty minimálně dva kurzy pro U3V – na ZS (1 kurz) a 
LS (1 kurz) 

 8c) CERGE – žádost vedoucí studijního oddělení M. Kavanové, aby si CERGE samo 
mohlo spravovat studenty ve své matrice (jedná se o opakovanou žádost) – po diskusi 
vysloven nesouhlas s tímto řešením z důvodů nejasné odpovědnosti FSV UK a vysloven 
požadavek na otevření otázky vzájemného vztahu CERGE a FSV s tím, že děkan se na 
pracoviště v nejbližší době vypraví osobně otázku diskutovat a hledat systémové a 
konsensuální řešení; pro nejbližší období rozhodnuto držet se zavedených postupů 

 
9) Trampota – proděkan pro PR 
9a) v nejbližší době se setká se zástupci institutů ohledně sladění komunikace fakulty a 

institutů a přípravy nových webových stránek 
9b) zprostředkoval informaci ředitele ISS o návrhu smlouvy institutu na vytvoření 

vlastních stránek a loga 
9c) ples – 9. března by plesový výbor měl předstoupit před AS; navrhl výboru termín plesu 

koncem listopadu jako vyvrcholení oslav výročí 20 let FSV UK 
9d) informoval o termínech rekonstrukce fakultní internetové stránky – spuštění zkušební 

verze přes léto, ostrý provoz plánován od září 2010 
 
10) Ing. Beníšková – tajemnice fakulty 
10a) rozvojové programy – financování vydávání časopisů, jazykových kurzů pro 

akademické a administrativní pracovníky UK FSV a digitalizace dokumentů vyjasní až 
definitiva ze strany UK, zde zatím jen příslib. Po diskusi kolegium zformulovalo stanovisko 
jednoznačné podpory z fakultních zdrojů do výše minimálně poloviny požadovaných nákladů 
pro projekt „Podpora mezinárodního vědeckého rozvoje v oblasti vědeckých časopisů, 
jazykového vzdělávání a informační gramotnosti na FSV UK“; zájmem fakulty ovšem 
zůstává vyzískat vyšší podporu ze strany RUK 
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10b) podala informaci o podkladech pro AS – k opatření děkana věnovanému poplatkům 
spojeným se studiem kolegium vyjádřilo souhlas s navrhovanou výší poplatků; ke 
kapitálovému rozpočtu pro letošní rok kolegium vyslovilo souhlas 

 
11) doc. Benáček – proděkan pro rozvoj 
11a) k financování vydávání časopisů, jazykovým kurzům a digitalizaci dokumentů 

informoval o budoucí schůzce s Ing. Bělonožníkem o tomto problému jako o prioritě pro 
rozvoj fakulty 

11b) zdůraznil prioritu kultivace prostředí SIS 
 
12) Králová – proděkanka pro zahraniční styky 
12a) v souvislosti s aktuálním termínem OZS (22. 3. 2010 v 9:30 hod) pro podávání 

žádostí o poskytnutí prostředků z Fondu mobility UK pro rok 2010 upozornila na zvážení 
revize některých dokumentů pro podzimní kolo výběru 

12b) v kontextu propojení webů institutů (a kateder) upozornila na neinformovanost 
ohledně zahraničních přednášejících; v diskusi definována potřeba mailinglistů a poukázáno 
na plánované zahrnutí nových technologií (Facebook, RSS, Twitter) jako součásti nových 
webových stránek fakulty 

12c) otevřela téma sebeprezentace fakultních vědců; v diskusi formulováno doporučení 
Corporate Identity (vizitky, e-maily apod.) v co nejkratším čase sjednotit 

 
13) prof. Janda – proděkan pro vědu a výzkum 
13a) specifický VŠ výzkum – za FSV celkem podáno 11 projektů (1 IES, 1 IKSŽ, 5 IMS, 2 

IPS, 2 ISS), celková požadovaná částka činí 7 297 000 Kč (o cca 27 % více oproti 
orientačnímu limitu 5 750 000 Kč) 

13b) informoval o schůzce k výzkumnému záměru ve středu 17. 2. 2010: příprava 
rozpočtu, otázka přerozdělení dotace na vědu v rámci RUK 

13c) pro druhou fázi výběru monografií vyslaných do hodnocení monografií navrhl 
ustavení cca pětičlenné expertní komise z předních fakultních vědců, kolegium souhlasilo 

13d) přednesl návrh IES nominovat PhDr. Jozefa Baruníka na Cenu Scopus – kolegium 
s návrhem souhlasilo 

 
Termín příštího kolegia děkana: 
1. 3. 2010 v 9:30 hod 
 
Zapsala: S. Fišerová 
Vidi: J. Končelík 


