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Dne 12. dubna 2010 
 
Přítomni:  K. Janda, P. Jüptner, J. Končelík, K. Králová, M. Kubát, P. Soukup, T. 

Trampota 
Omluveni: Z. Beníšková 
 
Sdělení děkana: 
1) zápisy z porad kateder a institutů budou dostupné na webu fakulty – zástupci kateder a 

institutů je budou vždy zasílat S. Fišerové (fiserova@fsv.cuni.cz)  
2) kvůli zkrácenému kolegiu z důvodu navazujícího rozšířeného kolegia děkana od 10:30 

hodin požádal proděkany o předkládání jen těch podnětů, které nesnesou odklad a 
ostatní odložili na následující kolegium  

 
Informace proděkanů: 
 
3) PhDr. Ing. Petr Soukup – proděkan pro studijní záležitosti 
3a) předložil návrh harmonogramu akademického roku 2010/2011 – ten je koncipován tak, 

aby výuka v zimním semestru končila před Vánoci – návrh bude postoupen Akademickému 
senátu ke schválení 

3b) začíná hodnocení výuky v LS – v současnosti probíhá distribuce obálek s dotazníky 
 
4) PhDr. Petr Jüptner, Ph.D – proděkan pro rozvoj  
poděkoval všem akademickým a administrativním pracovníkům za úspěšné podání 

projektů typu A v rámci FRVŠ – podařilo se dát dohromady dva projekty na obnovu 
počítačových učeben – v budově Hollaru a v budově v Opletalově ulici – v celkové výši 
přibližně 800 tisíc Kč. 

 
5) Doc. PhDr. Michal Kubát , Ph.D – proděkan pro PGS a další formy vzdělávání 
 5a) „Pokyny pro státní doktorskou zkoušku a obhajobu disertační práce“, které jsou 

umístěny na webu fakulty (http://www.fsv.cuni.cz/FSV-65.html). Problémem je skutečnost, 
že dokument je anonymní a anachronický, doc. Kubát připraví revizi dokumentu. 

5b) reforma „studijních pobytů“ – nultých ročníků – připravil podklady – tento týden ještě 
prodiskutuje s proděkanem pro PR, proděkanem pro rozvoj a proděkanem pro studijní 
záležitosti a na příštím jednání kolegia předloží návrh řešení 

 
5) PhDr. Tomáš Trampota, PhD. 
5a) informoval o přípravě Pavlače na den 11. 5. 2010, vyzval proděkany k účasti a 

k podpoře studentů při přípravě filmového spotu     
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Termín příštího kolegia děkana: 
19. 4. 2010 v 9:30 hodin, 
 
Zapsala: S. Fišerová 
Vidi: J. Končelík 


