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Dne 6. září 2010 
 
Přítomni: Z. Beníšková, P. Jüptner, J. Končelík, K. Králová, M. Kubát., P. Soukup, T. 
Trampota, J. Víšek 
 
Sdělení děkana: 
1) Uvedl a přivítal prof. Víška – na kolegiu nově ve funkci proděkana pro vědu a 
výzkum. 

2) Připomněl konání magisterských promocí ve dnech 15. a 16. 9. 2010, informoval o 
harmonogramu účasti proděkanů na nich a o záměru kontrolovat účast přihlášených 
pedagogů. Cílem opatření je na základě zkušeností z jara 2010 předcházet nezaplnění míst 
vyhrazených pro pedagogický sbor, a dosáhnout stavu, kdy bude promoční ceremoniál 
reprezentativně zajištěn ze strany mateřských institutů a v tomto smyslu co nejdůstojnější. 

3) Informoval, že na 27. září kolegium děkana nesvolá. 
4) Informoval o vypsání výběrových řízení na obsazení místa 
– vedoucí Kabinetu jazykové přípravy a na obsazení místa  
– vedoucího Centra informatiky a výpočetní techniky. 
5) Připomněl, že lhůta pro podání přihlášek na výběrová řízení na obsazení míst 
– ředitel Institutu ekonomických studií, 
– ředitel Institutu komunikačních studií a žurnalistiky, 
– ředitel Institutu mezinárodních studií a 
– ředitel Institutu politologických studií 
uplyne v pátek dne 17. září 2010. Jednání výběrových komisí je předběžně plánováno na 
týden od pondělí 4. října do pátku 8. října. 
Podrobnosti ke všem výběrovým řízením srov. na http://fsv.cuni.cz/FSV-335.html. 
 
Informace proděkanů a tajemnice fakulty: 
 
1) doc. Michal Kubát , Ph.D. – proděkan pro PGS studium  

1a) Informoval o zkušenostech s uplatňováním vyhlášky o postgraduálním studiu, 
1b) poukázal na nutnost naléhavě řešit koncepci celoživotního vzdělávání, informoval 
o přípravě podkladů na příští zasedání kolegia. 

 
6) PhDr. Tomáš Trampota, Ph.D. – proděkan pro PR 

 1a) informoval o rozšíření P.R. oddělení o Mgr. Hanu Klamkovou, která se bude starat 
mimo jiné o propagaci cizojazyčných programů a oživení projektu Alumni,   
1b) oddělením P.R. (Mgr. Klamková) byly připraveny nové tiskové letáky o 
cizojazyčných programech v angličtině pro výjezd delegace na Expo 2010 (v této 
souvislosti diskutována účast FSV na Expo jako cenná) 
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1c) informoval o průběhu prací na nové podobě webu-extranetu během léta: bylo 
vyhlášeno výběrové řízení na grafiku webu, ve výběrové komisi zasedl zástupce AS, 
externí odborníci na vizuální komunikaci, internet i grafiku. Jako vítězný byl vybrán 
návrh společnosti Motion Media, již byly předány grafické návrhy tipových stran, 
v současné době probíhá kódování stránek extranetu. Texty extranetu dokončuje Dr. 
Fišerová, poté budou přes paní tajemnici předány jednotlivým oddělením děkanátu 
k faktické korektuře. 
1d) informoval o plánovaném podnětu k rozšíření činnosti FSV o obchodní činnost, 
aby FSV mohla v budoucnu prodávat reklamní předměty UK a FSV, sborníky apod. 
Ve věci vstoupí v jednání s paní tajemnicí fakulty.  

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

3a) vyjádřil rozpaky nad snížením limitů na rozdělení prostředků rozvojových 
projektů, v případě dalšího krácení by mohlo dojít ke krácení i v následujících letech, 
informoval o dotazu na RUK 
3b) intranet: během léta došlo k vytvoření pracovní skupiny dotčených pracovníků, 
která ve věci jednala. Zároveň došlo k definitivní specifikaci vztahu extranet/intranet, 
z hlediska harmonogramu došlo k rozhodnutí nejdříve zafixovat extranet a následně 
pracovat na intranetu – z tohoto důvodu dojde k určitému zpoždění a nezávislému 
spuštění nejprve extranetu a později intranetu. V prvním období po spuštění extranetu 
bude tedy paralelně nadále v provozu též stávající verze fakultních internetových 
stránek. 

 3c) informoval o problémech s tepelnou regulací kanceláří jinonických pracovišť a 
hledání řešení. Děkan ocenil umístění krycích fólií na okna, ale zároveň poukázal 
na příliš zdlouhavý proces jejich instalace.  

 3d) informoval o plánované analýze využití jinonické budovy po možném 
uvolnění některých prostor při avizovaném přesídlení FHS do nové budovy; v 
diskuzi konstatován předpoklad, že případné prostorové rezervy využijí jinonické 
instituty, analyzována bude ale též možnosti využití ze strany institutů, které sídlí 
mimo Jinonice. 

 
4)   Ing. Zuzana Beníšková – tajemnice fakulty 

 4a) Informovala o mimořádné kontrole pokladny, která odhalila nesrovnalosti 
mezi stavem pokladní hotovosti, cenin a účetnictvím. Ze strany FSV bylo na 
pokladní fakulty podáno trestní oznámení a byl s ní okamžitě zrušen pracovní 
poměr.  

                  Do budoucna se vedení fakulty bude snažit o minimalizování objemu prostředků, 
které jdou v hotovosti a přes pokladnu. Kolegium v diskuzi vyjádřilo snaze o 
maximalizaci bezhotovostního styku zásadní podporu, konstatováno, že počet 
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zaměstnanců (studentů) vybírajících si výplaty (stipendia) přes pokladnu je nízký a 
především v tomto směru je úprava platebního styku možná a žádoucí.  

 4b) nové oceňování jídel v menzách – fakulty UK se nedohodly na výši příspěvku 
na stravování, pro strávníky bude složitější se dostat ke konečné ceně stravenek, 
příspěvek FSV bude po dohodě s proděkanem pro P.R. zveřejněn v newsletteru  

 4c) vytopený knihovní sklad během letních dešťů – místo nevyhovuje, otázka 
přesunutí fondu do Krystalu, nabídka využití prostor v Lešeticích; hala o rozloze 
450 m čtverečních a druhá menší místnost. V diskuzi děkan poukázal na nutnost 
řešit knihovní fondy systémově, informoval o nabídce Národní knihovny převzít 
Laurinovu knihovnu, kterou FSV skladuje, ale nepůjčuje (fond je nevyužit). Mgr. 
Hornochové bude zadáno vypracování koncepce využití a uskladnění stávajících 
knihovních fondů. Bude vytvořena pracovní skupina. 

  4d) doplnila a utřídila úplné znění fakultních předpisů – budou poslány na 
akademický senát, aby bylo možné v kompletní a aktualizované podobě umístit na 
nový extranet 

 4e) průběžná kontrola účetnictví k 31.7. – celkové snížení o téměř 4 miliony Kč v 
důsledku přeúčtování odpovídající částky VZ FF UK do účetnictví FF UK; u řady 
položek dochází k čerpání až v druhé polovině roku. Celkové čerpání rozpočtu je 
příznivé, pohybuje se nyní na úrovni 40 %. 

  
5)  PhDr. Petr Soukup – proděkan pro studijní záležitosti  

5a) představil dokument k elektronické evidenci diplomových prací. V diskuzi 
konstatoval proděkan Kubát nejasnost ve vztahu k disertačním prácím, upozornil na 
problém odkazování na odbornou literaturu s poukazem na oborové odlišnosti v 
odkazování – předpis by měl umožňovat více možností. Podle proděkanky Králové 
by se instituty měly držet jednoho stylu, nemělo by docházet k vytvářejí stylu 
„fakultního“. Podle proděkana Kubáta by sjednocení mělo platit pro bakalářky a 
diplomky, u dalších by mělo být volnější. Podle proděkana Víška věc řeší 
diplomový seminář, otázkou je, jak tyto na jednotlivých institutech fungují. Děkan 
rozhodl, že bude vydána jednotná „fakultní šablona“, s tím, že ředitelé institutů 
mají v případě oborových odlišností a zvyklostí možnost její úpravy formou 
vyhlášky. Proděkanka Králová poukázala na nutnost, aby ihned šablona visela na 
stránkách knihovny a to i v angličtině. 
5b) rušení indexů: pedagogové se při práci se SIS výrazně „zlepšili“ (se SIS pracují 
v dostatečné míře nechybově), zároveň se ale rozvolnil jejich vztah k indexům, 
bude informovat pedagogy i studenty, že k tomuto přechodu dojde. 
Proděkan Kubát informoval o problémech zapisování průběhu postgraduálního 
studia do SISu – napsal předsedům oborových rad, aby byly známky důsledně 
zapisovány (v diskuzi konstatovány problémy např. u IPS). Očekává reakce. 
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Děkan zdůraznil nutnost zajistit absolutní transparentnost, výpis výsledků ze SISu 
bude v papírové podobě archivován na konci obou semestrů. 
5c) informoval o plánovaném dokončení elektronizace absolventských prací na 
konci října  
5d) jazyky pro zaměstnance budu pokračovat, bude sledována docházka a 
vytíženost kurzů 
5e) navrhnul na 27. září cyklojízdu  
 

6)  PhDr. Kateřina Králová, Ph.D. – proděkanka pro zahraniční styky 
6a) informovala o průběhu letních škol, některé stále běží, orientační dny pro 
studenty cizojazyčných oborů – nutno podávat informace v angličtině.  
Podle děkana Kočelíka je nutno dát na vědomí, že veškeré materiály a informace ke 
studiu budou v angličtině, paní proděkanka připraví návrh opatření. 
6b) nutnost řešit chování pedagogů k zahraničním studentům – diskutováno, jak 
vhodně, ale zároveň důrazně, jednoznačně a srozumitelně oslovit pedagogy 
anglických kurzů i studenty. Ve spolupráci s OZS připraví do 20. 9. oslovovací 
dopis v češtině i angličtině a navrhne systém sankcí. 

 
7) prof. Jan Ámos Víšek – proděkan pro vědu a výzkum 

7a) výsledky hodnocení monografií za rok 2008 – zisk pro FSV 686,9 tisíc Kč. Bude 
diskutován postup rozdělení. Celková částka prostředků na „podporu vědy“ pro FSV 
je 12 778 tisíc Kč. 
7b) Cena Josefa Vavrouška za rok 2010 – bylo zasláno 20 studentských prací – 6 
bakalářských, 11 diplomových, 2 disertační a 1 vědecká. Schůze hodnotící komise 
proběhne ve středu 8.9., ocenění budou předána během magisterských promocí 16. 9. 
7c) Cena Ministra školství za mimořádné výsledky ve výzkumu, experimentálním 
vývoji a inovacích – žádost o nominace rozeslána 3. 8., žádné neobdrženy, návrhy na 
RUK: 10. září. 
7d) Vědecká rada 13.10. – předběžný program – otázka, zda řešit per rollam (poslat 
papírovou podobou a podepsané poslat zpět). Diskutována otázka zdlouhavosti tohoto 
způsobu a konstatováno, že bude využíván jen ve zcela mimořádných případech. 
7e) Výzkum UNICA (Networks of Universities from the Capitals of Europe) – 
obdržena žádost z rektorátu účastnit se mapování vědecké výkonnosti jednotlivých 
univerzit; oddělení vědy formulář předvyplnilo, konstatováno, že vedení materiály 
připraví a projedná s rektorátem. 
7f) Zveřejněna Metodika hodnocení výsledků výzkumu a vývoje pro léta 2011 a 2012 
– připraven stručný materiál pro akademické pracovníky. Celé znění na 
http://www.vyzkum.cz/FrontClanek.aspx?idsekce=566918 
Proděkan Jüptner připomenul otázku přípravy jasného manuálu, řada lidí na institutech 
nezná postup vkládání do RIVu. Dle informací tajemnice již Mgr. Hornochová 
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připravila. Děkan zdůraznil nutnost osvěty, zbytečně ztrácíme spoustu bodů a tím i 
peněz nedostatečným nebo chybným vykazováním 
7g) Informoval o jmenování nových poradních orgánů Rady vlády pro výzkum, vývoj 
a inovace – z kandidátů FSV se stal členem odborné komise pro společenské a 
humanitní vědy Dr. M. Hájek (ISS) a členkou komise pro hodnocení výsledků 
výzkumných organizací a ukončených programů prof. L. Rovná (IMS). 

 
 
Termín příštího kolegia děkana:  
13. 9. 2010 v 9:45 hodin 
 
Zapsal: Tomáš Trampota 
Vidi: Jakub Končelík 


