
 

 

FAKULTA SOCIÁLNÍCH VĚD  

UNIVERZITY KARLOVY 

V PRAZE 

 ________________________________________________________________ 

 
Záp i s  z  j ednání  ko leg ia  děkana  
 

________________________________________________________________ 
Univerzita Karlova v Praze, Fakulta sociálních věd  PR: fiserova@fsv.cuni.cz 

Smetanovo nábřeží 6, 110 01 Praha 1   tel: 222 112 285  

 

1 

Dne 7. června 2010 
 
Přítomni: Z. Beníšková, J. Končelík, M. Kubát, P. Soukup, T. Trampota 
Omluveni: K. Janda, P. Jüptner, K. Králová 
 
Sdělení děkana: 

1) seznámil kolegium s dopisem od prof. Volfa, prorektora pro vědeckou a tvůrčí 
činnost, informoval zároveň o písemné odpovědi a plánovaném osobním setkání 

2) informoval o zasedání Akademického senátu v úterý 8. června a vyzval členy 
kolegia, aby se zasedání zúčastnili, pokud jim to jejich časové možnosti dovolí 

 
Informace proděkanů a tajemnice fakulty: 
 

3) doc. PhDr. Michal Kubát, Ph.D. – proděkan pro PGS a další formy vzdělávání 
3a) otázka obnovy dokumentů pro doktorské studium – shromáždil připomínky oborových 

rad, dokumenty na základě došlých připomínek upravil a zapracoval všechny podněty, které 
nekolidovaly s vyššími předpisy; do čtvrtka 10. 6. 2010 členové kolegia zašlou doc. Kubátovi 
případné připomínky k upraveným dokumentům 

3b) obdržel od některých garantů oborů bakalářského a magisterského studia připomínky 
ke „studijním pobytům“, na příštím jednání kolegia děkana předloží upravené dokumenty, 
zatím však pouze k pobytům v českém jazyce – považuje za nutné vnímat oba typy pobytů  
odděleně vzhledem k odlišnostem a specifikům cizojazyčných studijních pobytů – setká se 
proto také společně s proděkanem Soukupem s vedoucím OZS, C. Šimsou 

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

4a) na základě výběrového řízení byla na pozici pracovnice oddělení PR vybrána Hana 
Klamková, která nyní dokončuje doktorské studium na IMS a má tedy mimo jiné také 
zkušenosti s prostředím fakulty 

4b) informoval o natáčení některých přijímacích a státních zkoušek a dalších událostí 
během června pro přípravu propagačního spotu pro prezentaci FSV – probíhá za vstřícné 
spolupráce vedoucího RTL Ing. Novotného; pro případné natáčení takovýchto situací bude 
vždy vyžádán souhlas uchazečů, studentů a jednotlivých zkušebních komisí, ředitelé institucí 
byli informováni a požádáni o souhlas emailem, čas a podmínky konkrétních natáčení 
dojednává s příslušnými Sylvie Fišerová  

4c) připomínky k intranetu zaslal dr. Jüptnerovi, projedná s ním další sladění extranetu a 
intranetu, soutěž o grafický návrh webu probíhá, lhůta pro odevzdání návrhů končí dnem 28. 
června 2010 

 
5) Ing. Zuzana Beníšková – tajemnice fakulty 
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5a) Poskytování příspěvků na úroky z úvěru na bytové potřeby a na úroky z účelového 
úvěru na potřeby související s bytovými potřebami zaměstnancům FSV UK ze sociálního 
fondu: do 1. 6. 2010 podalo 11 zaměstnanců předběžnou žádost, poskytování příspěvků 
upravuje Opatření rektora č. 26/2009 a Opatření děkana č. 19/2009 a č. 29/2009; absolutní 
hodnotu maximálního limitu navrhuje pro rok 2010 navýšit, kolegium se shodlo na zvýšení 
limitu z 20 000 Kč na 30 000 Kč 

 - diskutována také otázka informovanosti zaměstnanců o možných výhodách jako jsou 
zmíněné příspěvky, či příspěvky na penzijní připojištění a životní pojištění – PR oddělení 
zajistí rozšíření informace k zaměstnancům 

 
6) PhDr. Ing. Petr Soukup – proděkan pro studijní záležitosti 

6a) během tohoto týdne se budou tisknout rozhodnutí o přijetí či nepřijetí studentů ke 
studiu, děkan prověřil proděkany podepisováním těchto dokumentů 

6b) upozornil na bod č. 5 Opatření děkana č. 16/2010 upravující přihlašování studentů na 
termíny zápočtů a zkoušek a zveřejňování výsledků zápočtů a zkoušek ve studijním 
informačním systému SIS UK: „Zkoušející zodpovídá za to, aby výsledek ukončení předmětu 
(zápočet či zkouška) byl zaznamenán do SIS UK nejpozději do sedmi pracovních dnů po 
termínu konání zápočtu nebo zkoušky. V případě, že není tato povinnost splněna, může se 
student obrátit na vedoucího katedry, který neprodleně zajistí nápravu. V případě prodlení má 
student možnost obrátit se na proděkana pro studijní záležitosti (studenti bc. a mgr. studia) 
nebo proděkana pro postgraduální studium (studenti PhD.) a ten ve spolupráci s děkanem 
zajistí nápravu.“ O tom jsou informováni pedagogové, ovšem bylo by dobré o tom informovat 
také studenty. 

6c) kolegium po diskuzi rozhodlo o sledování počtu prací, které jsou oceňovány pochvalou 
děkana, aby byla dodržena výjimečnost pochvaly v rámci oborů 

6d) tento týden proběhne na rektorátu školení k systému zadávání a kontrole diplomových 
a bakalářských prací do systému SIS UK 

6e) ve středu proběhne hodnocení pregraduálního studia, informoval o univerzitní vizi, že 
by tento systém mohl fungovat celoplošně 

 
Termín příštího kolegia děkana:  
14. 6. 2010 v 9:30 hodin 
 
Zapsala: S. Fišerová 
Vidi: J. Končelík 


