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Dne 3. května 2010 
 
Přítomni: Z. Beníšková, K. Janda, P. Jüptner, J. Končelík, K. Králová, M. Kubát, P. 

Soukup, T. Trampota 
Omluveni: / 
 
Sdělení děkana: 

1) informoval o možnostech ocenění: 
1a) Cena Josefa Hlávky 2010: do 31. 5. 2010 se podávají podněty na RUK – v rámci fakulty 
podají ředitelé institutů své návrhy do 20. 5. 2010 
1b) Cena Ministra MŠMT ČR: na RUK se podněty podávají do 28. 5. 2010 – ředitelé 
institutů své návrhy podají také do 20. 5. 2010 
 - návrhy se podávají v elektronické i tištěné podobě na sekretariát děkana 

2) Dne 12. dubna 2010 rektor UK předložil Akademickému senátu UK tyto  návrhy na 
změny: 
 - dílčí změny Studijního a zkušebního řádu UK,  
 - dílčí změny Přílohy č. 5 statutu UK (Řád přijímacího řízení),  
 - dílčí změny Stipendijního řádu UK,  
 - dílčí změny Řádu habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem. 
Předkládací zpráva a vlastní návrhy jsou dostupné na stránkách AS UK: 
http://www.cuni.cz/UK-3463.html. 
Lhůta pro předložení stanovisek fakult a součástí je 10. května 2010, 12:00 hod. 

 
Informace proděkanů a tajemnice fakulty: 
 

3) doc. PhDr. Michal Kubát, Ph.D. – proděkan pro PGS a další formy vzdělávání 
3a) shrnul diskuzi z předešlého kolegia k návrhům na úpravu pravidel PGS studia, 
konstatoval, že názory na úpravu dokumentů týkajících se doktorského studia jsou rozdílné, 
kolegium otázku dále diskutovalo 
3b) pro příští jednání kolegia děkana doc. Kubát, na základě připomínek a diskusí z obou 
kolegií, dokumenty upraví a na příští jednání je nabídne k projednání; po schválení 
upraveného obsahu doc. Kubát osloví oborové rady s žádostí o podněty a připomínky k 
materiálu 

 
4) prof. Karel Janda, Ph.D. – proděkan pro vědu a výzkum 

4a) Výzva k podávání návrhů na členy odborných komisí, kontrolní komise a případně 
etické komise Rady vlády pro výzkum, vývoj a inovace. Kompletní návrhy dle požadavků 
se mají na RUK poslat nejpozději do 7. května. Za každou fakultu se má zaslat pouze jeden 
návrh do komisí. Děkan J. Končelík se setkal s děkanem FF UK, PhDr. Michalem Stehlíkem, 
Ph.D., shodují se, že by bylo dobré koordinovat návrh FF, FSV a FHS. 
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4b) Vyhlášena soutěž Česká hlava 2010 včetně cen pro studenty doktorského studia 
(Doctorandus) a bakalářského a magisterského studia (Gaudeamus). 
S výjimkou Národní ceny vlády Česká hlava (termín oddělení vědy: 18. června 2010) je pro 
ostatní návrhy termín oddělení vědy 20. září 2010. 
Podrobné informace o jednotlivých kategoriích a podobě předkládaných návrhu včetně: 
http://www.ceskahlava.cz/index.php?mainpager=page&id=359&csum=61604b7 
4c) Nové výzvy z operačního programu Praha – Adaptabilita (OPPA). Jelikož jsou 
podobně jako v minulém roce součástí výzvy časová a množstevní omezení, byl po dohodě 
s RUK stanoven následující postup: 
V prioritní ose 1 (Další profesní vzdělávání vlastních zaměstnanců příjemce a partnera) je 
potřeba do 7. května 2010 předložit na oddělení vědy návrh projektu podle stručného 
formuláře zaslaného RUK. Ten poté vybere jeden projekt za celou univerzitu či vyzve ke 
sloučení obdobných projektů z různých fakult.  
V prioritní ose 3 (Rozvoj a zkvalitnění studijních programů na VŠ a VOŠ) je potřeba do 7. 
května 2010 předložit na oddělení vědy návrh projektu podle stručného formuláře zaslaného 
RUK. V případě, že předložené projekty budou přesahovat limit FSV stanovený pro tento rok 
ve výši 4.621.000 Kč, je potřeba provést předvýběr na vedení fakulty po konzultaci 
s hlavními řešiteli. Formuláře se poté zasílají na RUK do 15. května 2010. 
Termín oddělení vědy pro kompletní verze projektů: 10. června 2010  
Podrobné informace: 
http://www.prahafondy.eu/cz/oppa/vyzvy/422_vyhlaseni-3.-vyzvy-oppa.html 
 
4d) Proběhla schůzka komise pro výběr monografií FSV za rok 2008. 
začátkem června - schůze proděkanů pro vědu a schůze Grantové agentury 
prof. Janda zajistí dopis pro prorektora pro vědu 
 

5) PhDr. Kateřina Králová , Ph.D. – proděkanka pro zahraniční styky 
5a) rektorátem podepsán návrh dohody programu Erasmus Mundus pro výměnu výzkumných 
pracovníků na úrovni doktorand/post-doc/akademický pracovník v oblasti komparativního 
regionalismu, evropské identity a norem a vztahů EU a regionu Nový Zéland/Austrálie  
5b) proběhla výběrová řízení na studijní pobyty – Čína, Izrael, Korea 
5c) Expo 2010 – od institutů a součástí fakulty obdržela vyjádření, mimo CEMES, IKSŽ a 
CERGE 
 - za IMS – Mgr. Jana Sehnálková 
 - za IPS – Mgr. Martin Riedl 
 - za CESES – PhDr. Miloš Balabán, PhD. 
 - za IES – Prof. Ing. Michal Mejstřík, CSc., PhDr. Martin Gregor, PhD. Ing. Zdeněk Hrubý, 
CSc.  
 - otázka propagace – podle proděkana pro PR budou v termínu konání k dispozici propagační 
materiály v angličtině a videospot 
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5d) na IMS vznikla nová platforma pro cizojazyčné obor – http://imseng.fsv.cuni.cz/prareas/ 
 

6) PhDr. Ing. Petr Soukup – proděkan pro studijní záležitosti 
6a) na akademický rok 2010/2011 je plánováno zrušení výkazů o studiu („papírových 
indexů“) a zavedení „elektronického indexu“ ve formě zápisu výsledků do studijního 
informačního systému UK 
 - pro vyzkoušení fungování tohoto systému bude ve zkouškovém období letního semestru 
2009/2010 zavedena opatřením děkana povinnost vypisovat zkouškové termíny a zapisovat 
neprodleně výsledky zápočtů a zkoušek výhradně přes systém SIS UK 
 - v případě, že se systém elektronického zápisu osvědčí a podaří se přijmout změny dalších 
předpisů, bude od dalšího akademického roku upuštěno od používání současných papírových 
výkazů o studiu 
 - Možnost testování režimu elektronického indexu upraví opatření děkana. Opatření by mělo 
postačovat jako první krok pro vylepšení využívání SIS UK. Pro další akademický rok se 
v případě přechodu na elektronický index počítá se zakotvením klíčových pasáží tohoto 
opatření děkana do Pravidel pro organizaci studia na FSV UK. Dále bude nutno upravit novou 
formu kontroly studijních povinností a zápisu do dalšího ročníku, který se při neexistenci 
papírového výkazu o studiu výrazně zjednoduší. 
 - kolegium se shodlo na podpoře zavedení elektronického indexu, doc. Kubát připomněl, že 
dojde k omezení kontaktu učitele se studentem, dr. Trampota upozornil na potřebu vyšší 
ochrany systému a dr. Králová se v souladu s podnětem z IMS dotázala na související 
archivování „karolinek“, které mají být v papírové verzi taktéž zrušeny a byly archivovány od 
roku 1775 – kolegium se shodlo na řešení v podobě minimálního nákladu papírových výtisků 
pro archivaci 
 - finální verze Opatření děkana bude odeslána k projednání Akademickému senátu 
 6b) formuloval podnět z ISS – oborová rada pro doktorské studium – přijímací řízení do 
doktorského studia se kryje s bakalářskými SZZK a zároveň probíhá před magisterskýma 
SZZK – bylo by dobré, aby přijímací řízení do doktorského studia následovalo po 
magisterských státních zkouškách (stává se, že je student přijat do doktorského studia a poté 
neudělá státní zkoušky)  
6c) informoval o dopisu náměstka ministryně školství, mládeže a tělovýchovy, jímž rektory 
vysokých škol upozorňuje na nutnost dodržování některých zásad při přijímacím řízení a 
interpretuje tak zákon o vysokých školách 
- v dopise především zrazuje od využívání služeb jiných právnických osob při přijímacím 
řízení (- př. firmy Scio či jakékoli jiné, dr. Soukup o tomto hovořil s představiteli z FSS MU 
- meritum věci tohoto dopisu bude projednáno při nejbližším rozšířeném kolegiu rektora 

 
6d) letní semestr obsahuje 13 týdnů výuky, poté týden volna a poté teprve začíná zkouškové 
období – opakovaně dotazován na podstatu (určení) toho týdne; slouží k nastavení výuky i 
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zkoušení, proto se na webu fakulty a webech institutů objeví informace, že v tomto týdnu již 
existuje možnost vypsání předtermínů zkoušek 

 
6e) zveřejňování hodnocení výsledků na webu fakulty 
- někteří pedagogové nesouhlasí s tím, aby na webu viselo hodnocení výuky; výhledově 
budou tato data zveřejněna na intranetu, poslední semestr ještě budou na veřejném webu, 
kolegium se shodlo na tom, že je lepší zveřejňovat hodnocení na veřejném webu než vůbec 
6f) nové obory: Central European Comparative Studies  
6g) předložil návrh na prodloužení akreditace 2,5 letých magisterských programů Mediální 
studia a Žurnalistika 
- 2,5 leté magisterské programy byly na FSV zavedeny pro studenty, kteří přišli z jiné VŠ, 
aby si částečně doplnili vědomosti z bakalářských programů. Postupně se ovšem ukázalo, že 
tato praxe není potřebná a studenti se do těchto programů přestali přijímat.  
- Na IKSŽ ale bohužel došlo k nešťastné situaci, kdy končí akreditace těchto dobíhajících 
studentů k říjnu tohoto roku, ale studenti v programu ještě reálně jsou a mají možnost 
studovat (nepřekročili standardní dobu studia navýšenou o dva roky).  
- Kolegium prodloužení akreditace obou oborů schvaluje, dokument bude dále předložen ke 
schválení AS 
-  kolegium zároveň navrhuje, aby IKSŽ vypsalo pro tyto studenty termín SZZK v září 
6h) předložil námět na využití Rektorského dne, 12. května 2010 
 - Cyklojízda a in-line jízda FSV UK, od 10:00, Nové město-Podolí-Bráník-Modřany-
Komořany-Zbraslav 
 - návrh přijat 

 
7) Ing. Zuzana Beníšková – tajemnice fakulty 

7a) informovala o setkání s ekonomickou komisí ve čtvrtek ve 14:00, v kanceláři tajemnice 
7b) rozvojové projekty – vyhlášení musí být připraveno, uzávěrka bývá v září, informovala o 
plánované schůzce ve věci za účasti dr. Jüptnera 

 
8) PhDr. Petr Jüptner, Ph.D. – proděkan pro rozvoj 

8b) Aktualizace dlouhodobého záměru - v rámci svého rezortu každý proděkan vytipuje 
priority, do 17. května 2010 
8c) byl odeslán dopis prorektorovi prof. Štechovi, ve kterém byly formulovány připomínky k 
investičnímu programu 
8d) znovu diskutovány problémy z fakultním webmailem – dr. Jüptner zjistí okolnosti 
využívání služeb firmy Kerio a případně jiné možnosti 
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9) PhDr. Tomáš Trampota, Ph.D. – proděkan pro PR  
9b) na příštím jednání kolegia děkana bude diskutován návrh zadávací dokumentace pro 
novou „corporate identity“ fakulty a grafickou podobu připravovaných webových stránek 
(extranetu) 
9c) festival Pavlač – vyjádřil přání, aby se proděkani zúčastnili aktivně  
- z důvodu konání festivalu nebude v úterý 11. 5. 2010 probíhat výuka v Hollaru, jiná opatření 
nebyla přijata – výuka v Hollaru se ruší od 13.00hod, v místnosti č. 215 z důvodu plánované 
diskuse již od 9.00hod, případné zrušení výuky mimo Hollar je ponecháno na uvážení 
jednotlivých pedagogů 

 
 
 
 
 
Termín příštího kolegia děkana:  
10. 5. 2010 v 9:30 hodin 
 
Zapsala: S. Fišerová 
Vidi: J. Končelík 


