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Dne 10. května 2010 
 
Přítomni: Z. Beníšková, K. Janda, P. Jüptner, J. Končelík, K. Králová, M. Kubát, T. 

Trampota 
Omluveni: P. Soukup 
 
Sdělení děkana: 

1) omluvil dr. Soukupa a zprostředkoval jeho podnět – schválení upravené akreditace 
Transatlantic Studies; kolegium považuje akreditaci za bezespornou 

2) dne 21. 5. 2010 se koná doktorská promoce – za vedení fakulty se zúčastní děkan a 
doc. Kubát 

 
Informace proděkanů a tajemnice fakulty: 
 

3) doc. PhDr. Michal Kubát, Ph.D. – proděkan pro PGS a další formy vzdělávání 
3a) na základě připomínek a diskusí z obou předešlých kolegií upravil původně 

předkládané dokumenty a nabídl nově k projednání;  
- kolegium po diskusi nad některými body (především minimální a maximální počet stran 
doktorské práce, či počet kopií tezí disertační práce, který stanovuje vyšší předpis) s 
materiálem souhlasilo, diskutovalo formu jeho implementace do fakultní legislativy a potřebu 
jeho anglické verze a pověřilo doc. Kubáta po projednání materiálu s proděkanem pro studijní 
záležitosti oslovit do 13. 5. 2010 předsedy oborových rad s žádostí, aby materiál 
připomínkovali a své podněty nabídli do 27. 5. 2010  

3b) na příštím kolegiu bude otevřeno téma systému celoživotního vzdělávání  
 

4) PhDr. Tomáš Trampota, Ph.D. – proděkan pro PR  
4a) komunikační a PR podpora účasti FSV UK na EXPO v Číně (dokument v příloze 

zápisu) – kolegium s představeným materiálem souhlasí  
- dr. Králová v této věci informovala o potvrzení partnerství s univerzitou „Fudan“ 

4b) zadání grafiky webu a corporate identity fakulty 
- diskutována otázka potřeby loga fakulty – kolegium se ztotožnilo s náhledem, že vlastní 
fakultní logo není v současné době nutné, je dobré využít silný prvek univerzitního loga a 
doplnit jej písemným názvem fakulty 
- zadání grafiky webu i corporate identity – formou veřejné soutěže, je vhodné pokud návrhy 
tiskové i webové grafiky zpracuje jeden subjekt 
- připomínky od ostatních členů kolegia do čtvrtka 13. 5. 2010 a bod se dále projedná na 
příštím kolegiu 
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5) PhDr. Petr Jüptner, Ph.D. – proděkan pro rozvoj 
5a) informoval o schůzce u j. m. prorektora Štecha minulý týden, které se zúčastnili děkan 

fakulty, tajemnice fakulty a proděkan pro rozvoj; připomínky FSV UK k investičnímu 
programu UK do roku 2015 byly zapracovány 

5b) fakultní webmail – Kerio Connect 7.0, vyžádal si reference od p. Janka, produkt je 
aktuální, má podporu a funguje 

 - žádá členy kolegia, aby do čtvrtka 13. 5. 2010 zkušenosti s webmailem a případně i 
odkazy na konkrétní případy poslali jemu – věří, že informovaností lze problémy částečně 
eliminovat 

5c) návrhy projektů do operačního programu Praha – Adaptabilita (OPPA) 
- aktuální limit pro FSV UK 4 621 000,- Kč, celkově požadovaný objem pro všechny 4 
předkládané projekty je 8 570 000,- Kč, do pátku 14. 5. 2010 na rektorát musí odejít 
informace, jaké projekty podáme a s jakými finančními nároky 
- proděkan Jüptner zmiňuje dvě varianty – krátit evaluované a zkontrolované projekty 
proporčně, nebo diskutovat o jiném řešení 
- navrženo, aby Mgr. Tomáš Renner provedl formální evaluaci (zda podněty odpovídají 

zadání soutěže), na základě toho osloví všechny navrhovatele s žádostí, aby opravili případné 
chyby a předložili upravený projektový záměr do čtvrtka 13. 5. 2010 znova s tím, že 
požadované částky mohou být pokráceny až na 53,5% 

- kolegium se shodlo na postupu, kdy všechny projekty projdou evaluací z hlediska 
formálních náležitostí a podmínek soutěže, případné nevyhovující projekty budou upraveny 
nebo vyřazeny a všechny vyhovující projekty budou kráceny proporčně k původně 
navrhované výši tak, aby celek projektů vyhověl limitu pro fakultu 

- požadována informace, zda projekt IKSŽ (CEMES) navrhovaný ve spolupráci se dvěma 
dalšími fakultami UK nelze vnímat jako sdílený a nelze částečně rozepsat do limitů 
partnerských fakult 

- diskutována otázka, zda jeden z projektů podává CEMES nebo IKSŽ 
- proděkan Janda upozornil na formální nedostatky u projektů ISS 
- položena otázka, zda součástí projektu může být stipendijní fond (v případě projektu IES) 
- odpovědi na uvedené otázky budou součástí evaluace provedené Mgr. Rennerem, 

doplňující informace zajistí proděkan Jüptner s prof. Jandou 
 

6) Ing. Zuzana Beníšková – tajemnice fakulty 
 - minulý týden proběhla schůzka s Ekonomickou komisí AS, projednáván rozpočet a 

Výroční zpráva – komise doporučuje přijmout oba materiály v navrhovaném znění 
 - vyhlášení rozvojových projektů – odevzdávají se počátkem září, je nutné, aby se na 

projektech ve fázi anotací začalo pracovat již nyní, podle informací se zřejmě přidělené částky 
rozepisované na jednotlivé VŠ, přidělovaná částka letos zhruba o 5 % nižší než byla v 
loňském roce 
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- proděkan Jüptner představil 2 možnosti využití virtuálně přebývajících prostředků 
v objemu cca 2 mil. CZK: 1) zlepšení komunikační infrastruktury fakulty a VT (výpočetní 
technika, výměna serveru pro telefonování přes internet, prezentační technika, autentifikace 
pro moduly intranetu 2) PR a marketing fakulty v rámci nově vypsaného programu 
- poukázal na nutnost dodržovat zásadu, aby měly projekty rozvojový charakter  
 - pošle zprávu na pracoviště, do konce června kolegium rozhodne o přidělení konkrétních 
částek, předpoklad, že nové projekty budou spadat do centralizovaných 
Kolegium se v diskuzi shodlo na podpoře pokračujícím projektům, konstatovalo zájem využít 
případný prostor v rámci decentralizovaných projektů k pokrytí rozvojových investic, které 
fakulta již reálně plánuje a konečně na podpoře všem snahám o čerpání z položky 
centralizovaných projektů. 
  

7) PhDr. Kateřina Králová , Ph.D. – proděkanka pro zahraniční styky 
 - informovala o nabídce meziuniverzitní dohody, FSV UK vypadla z dohody s  NYU z New 
Yorku, znovu bude tato meziuniverzitní dohoda obnovena – kolegium souhlasí 

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

8a) Cena Josefa Vavrouška pro rok 2010 – děkan FSV vyhlásil 15. ročník soutěže o 
Cenu Josefa Vavrouška pro autory studentských prací s tématy z oblasti ekologie, ochrany 
životního prostředí, udržitelného rozvoje a související problematiky. Orientační věková 
hranice pro účastníky je 35 let. Cena je spojena s finanční odměnou. Termín zaslání práce a 
povinných příloh je 2. července 2010. Informace o ceně byly zveřejněny na stránkách fakulty, 
rozeslány jednotlivým institutům a budou rozeslány i dalším vysokým školám a vědecko-
výzkumným pracovištím.  

8b) Návrhy na kandidáty do poradních orgánů RVVI 
Odborné komise Rady – c) pro společenské a humanitní vědy  
 - obor sociologie, demografie (prof. H. Jeřábek, dr. M. Hájek), 
 - obor historie (prof. M. Verner – FF UK). 
Komisi pro hodnocení výsledků výzkumných organizací a ukončených programů – prof. L. 
Rovná 

8c) Vyhlášena veřejná soutěž Ministerstva kultury ČR v rámci programu DF – Program 
aplikovaného výzkumu a vývoje národní a kulturní identity (NAKI). Během plošného šetření 
MK ČR, které proběhlo minulý rok, projevili zájem o účast v programu ISS, IMS a IKSŽ.  
Termín odevzdání návrhů projektů na odd. vědy je 21. června 2010. 

8d) Ve středu 5. 5. 2010 proběhla schůzka dílčích řešitelů VZ 
 - informace děkana: prof. Potůček rozporoval záměr konsorcia VZ, předpokládal, že fakulta 
bude refundovat náklady na PR součástí vědeckého záměru 
- kolegium vítá veškeré aktivity k propagaci vědy na FSV, oceňuje především snažení CESES 
na tomto poli a hlásí se k požadavku, aby oddělení pro PR nabízelo na tomto poli do 
budoucna institucionální podporu včetně vybraných nákladů na jejich propagaci v rámci 
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propagace fakulty, ale zároveň konstatuje, že výdaje vázané na minulé závazky výzkumného 
záměru musí být financovány z výzkumného záměru, k rozdělování jehož prostředků je 
kompetentní konsorcium VZ, a dále konstatovalo, že vedení fakulty do sestaveného a 
fakultnímu senátu postoupeného rozpočtu fakulty na rok 2010 již nemůže zařadit kritérium 
hodnocení fakultních pracovišť na základě PR aktivit. 
 

Termín příštího kolegia děkana:  
17. 5. 2010 ve 14:00 hodin 
 
Zapsala: S. Fišerová 
Vidi: J. Končelík 


