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Dne 8. března 2010 
 
Přítomni:  V. Benáček, Z. Beníšková, K. Janda, J. Končelík, B. Köpplová, K. Králová, P. 

Soukup, T. Trampota 
Omluveni: / 
 
Sdělení děkana: 
1) poděkování rektora UK prof. Jandovi za působení v Grantové radě UK, děkan předal 

prof. Jandovi originál tohoto poděkování 
2) informoval o kandidátech na pozice proděkana pro rozvoj a proděkana pro PGS: 
- kandidát na pozici proděkana pro rozvoj: PhDr. Petr Jüptner, Ph.D. (IPS) 
- kandidát na pozici proděkana PGS: doc. PhDr. Michal Kubát, Ph.D. (IMS) 

jmenovaní se 9. 3. 2010 představí na zasedání AS 
3) proděkanské místnosti v budově Hollar – stávající 1 místnost pro 4 proděkany nestačí, 

probíhá hledání dalších prostor 
4) informoval o dopise zástupce ředitele pro studijní záležitosti CERGE prof. RNDr. Jana 

Hanouska, CSc. k dodržování formální úpravy odevzdávání disertačních prací; disertační 
práce jsou odevzdávány tak, jak vyžaduje legislativa, kopie dopisu děkan předal doc. 
Köpplové a P. Soukupovi 

informoval o své účasti na schůzi IES a na schůze katedry MS IKSŽ a na jejich základě 
přednesl podněty a poznatky:  

5) kolegium diskutovalo možnosti posunutí termínu přijetí studentů do doktorského studia 
– to může být výhodné především pro nastupující doktorandy, kteří by tak získali více času na 
případné ukončení studia v září, podnět bude předán novému proděkanovi pro PGS 

6) diskutováno množství volných dnů během semestru (děkanské volno, rektorské volno), 
příliš dnů volna podle IES omezuje výuku, která by se měla upřednostňovat; ponecháno jako 
podnět k úvaze, rozhodne děkan 

7) diskutována konstrukce harmonogramu akademického roku tak, aby v ZS končil 
semestr ještě před Vánocemi, stávající harmonogram je komplikovaný především pro 
zahraniční studenty; kolegium souhlasí s podáním podnětu směrem k RUK, aby se s výukou 
začínalo o týden dříve 

8) informoval o podnětu Jiřího Nováka, Ph.D. (IES), že příslušná pracoviště na fakultě by 
měla vyvíjet aktivity nejen udržovací, ale také podporující další rozvoj placených programů; 
kolegium vyjádřilo souhlas a rozhodlo, aby agenda propagování placených studijních 
programů přešla pod oddělení pro vnější vztahy a doporučilo přijetí nové pracovní síly; 
konstatován ekonomický přínos propagace, konstatována nutnost úzké kooperace OZS a PR 

9) informoval o návrhu vedoucí KJP, Mgr. Marcely Staňkové, k aktualizaci dlouhodobého 
záměru, která upozornila na nutnost posilování jazykové kompetence administrativních 
pracovníků FSV UK, a tudíž na důležitost konání jazykových kurzů pro 
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administrativní/akademické pracovníky; kolegium souhlasilo, ovšem s poznámkou, že 
jazykové kompetence je třeba zohlednit již při výběrových řízeních 

10) podnět Mgr. Staňkové, aby vyhledávač na hlavní stránce FSV UK jako kontakt na 
hledanou osobu nabízel kromě telefonního čísla a kanceláře také email konstatován v řešení – 
zajišťují T. Trampota s P. Soukupem  

11) řešení podnětu ze schůze kolegia ze dne 22. 2. 2010 ohledně vracení zapůjčených knih 
od absolventů – SVI bude pravidelně získávat od studijního oddělení seznam studentů, kteří 
ukončují studium, a samo tyto studenty kontaktuje 

  
Informace proděkanů a tajemnice fakulty: 
 
12) doc. PhDr. Barbara Köpplová, CSc. – proděkanka pro PGS a další formy vzdělávání 
12a) PhDr. Tomáš Nigrin žádá o akreditace jarní/letní školy – jedná se o žádost o 

akreditaci kurzu v anglickém jazyce, v rámci celoživotního vzdělávání 
- podle § 60 se tyto kurzy neakreditují, akreditují se kurzy, které mají charakter rozšíření 

pracovního vzdělávání, kurzy které např. dělá institut pro státní správu, prohlubující profesi; u 
rozšiřujících kurzů není akreditace nutná, s PhDr. Nigrinem dořeší doc. Köpplová 

12b) informovala znovu o úkolu pro ředitele institutů – nově do pondělí 15. března 
nahlásí na akademický rok 2010/2011 za své instituty minimálně dva kurzy pro U3V – na 
ZS (1 kurz) a LS (1 kurz), zatím získala informace pouze od ISS a IMS 

12c) informovala o ochotě podílet se na organizaci U3V i po skončení svého působení ve 
funkci proděkanky pro PGS 

 
13) PhDr. Tomáš Trampota, Ph.D. – proděkan pro PR  
13a) informoval o oficiálních fotografiích členů kolegia, které před minulým jednání 

pořídil MgA. Filip Láb, Ph.D., bude zajištěno jejich umístění na web  
13b) informoval o prvním čísle fakultního Newsletteru a schůzce k PR aktivitám se 

zástupci institutů 
13c) příprava koncepce fundraisingu – příprava „partnerství“ a systému symbolických 

odměn odstupňovaných podle sponzorských darů, v úvahu připadá klub partnerů fakulty, 
události pořádané pro donátory – večeře s programem apod., uvítá náměty, připraví materiál 
ke koncepci fundraisingu 

13d) předal členům kolegia závěrečnou zprávu z výzkumu postojů nově nastupujících 
studentů k FSV UK, provedeném na podzim bývalou proděkankou pro PR, PhDr. Denisou 
Kasl Kollmannovou, – dokument v příloze zápisu 

 
14) doc. Ing. Vladimír Benáček, CSc. – proděkan pro rozvoj 
14a) informoval o plánovaném setkání s PhDr. Petrem Jüptnerem, Ph.D. a předání agendy 
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14b) komunikoval s ředitelem UK ÚJOP Mgr. Janem Podroužkem – v současné době se 

účastní 4 studenti kurzů ekonomie a angličtiny, spolupráce bude pokračovat 
14c) informoval o plánované schůzce ohledně antiplagiátorského softwaru s RNDr. 

Pavlem Krbcem, CSc., ředitelem Ústavu výpočetní techniky UK, Šárkou Frantovou, 
zástupkyní ředitelky Knihovny FF UK a P. Soukupem 

14d) navrhl zrušit písemné schvalování tištěné podoby zápisů ze schůzí institutů – 
kolegium se shodlo na tom, že zápisy je třeba zveřejňovat na webu institutu (prozatím na 
veřejných stránkách, po spuštění na intranetu) 

 
15) Ing. Zuzana Beníšková – tajemnice fakulty 
15a) upozornila na končící pracovní smlouvy vázané na Výzkumný záměr a na skutečnost, 

že ke konci roku končí 4 z 5 smluv ředitelů institutů; jednání o prodlužování pracovních 
smluv by měla proběhnout začátkem října a u těchto jednání by měli být přítomni noví 
ředitelé institutů – proto navrhla, aby výběrová řízení na místa ředitelů institutů (na která se 
váží dále funkce vedoucích kateder) byla vypsána s předstihem – například v červnu; téma 
bylo ponecháno na příští zasedání kolegia děkana 

15b) výroční zpráva za rok 2009 je hotova, CIVT ji v současné době zpracovává graficky, 
AS ji bude schvalovat na dubnovém zasedání, zpráva bude poslána členům kolegia pro 
informaci na e-mail  

 
16) PhDr. Ing. Petr Soukup – proděkan pro studijní záležitosti 
16a) hodnocení kurzů ZS 2009/2010 – opravené výsledky budou zveřejněny na hlavních 

stránkách fakulty a stránkách jednotlivých institutů (při kontrole bylo bohužel zjištěno, že 
agentura dodala data s chybami také v předchozích semestrech, opravují se tedy i tato data) 

 16b) informoval o plánu na zrušení úředních hodin studijního oddělení v Jinonicích – 
služba není využívána a pro referentky studijního oddělení je to časově náročné, návrh 
přednese děkan na zasedání AS 

 
17) PhDr. Kateřina Králová , Ph.D. – proděkanka pro zahraniční styky 
17a) také upozornila na nutnost větší propagace studijních programů v cizím jazyce  
17b) jedná se zástupci cizojazyčných programů o „double degree“ a „joint degree“ - 

společné (dvojité) diplomy dvou univerzit; způsob studia je častý především ve Francii, 
Německu, Itálii, Švýcarsku, apod., jedná se o velmi prestižní záležitost, očekává, že žádostí a 
zájemců bude mnoho; diskutována otázka financování účasti pedagogů FSV UK na případné 
obhajobě v zahraničí 

17c) Erasmus – připomněla vznik nové komise, která vybere nejlepší kandidáty v druhém 
kole výběrového řízení, složené ze zástupců institutů – do 17. 3. 2010 ředitelé institutů 
jmenují 1 osobu do této komise 
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Termín příštího kolegia děkana: 
15. 3. 2010 v 9:30 hodin 
 
Zapsala: S. Fišerová 
Vidi: J. Končelík 

 


