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Dne 13. prosince 2010 
 

Přítomni: Z. Beníšková, J. Končelík, K. Králová, M. Kubát., F. Láb 
Omluveni: P. Jüptner, P. Soukup, J. Á. Víšek 

 
Sdělení děkana:  

 
1) informoval členy kolegia o kauze týkající se Opatření děkana č. 35/2010, v pátek jej 

kontaktovala redaktorka Lidových novin ohledně zavedení poplatku za formulář potvrzení o 
studiu; smyslem symbolického poplatku (2 Kč) bylo motivovat studenty k přechodu 
na bezplatnou elektronickou formu potvrzení o studiu, studenti měli elektronický formulář 
potvrzení na výběr a k dispozici zdarma, zavedení poplatku za „papírová“ potvrzení však není 
v souladu s článkem č. 34 Statutu UK a s opatřením rektora č. 25/2004; zároveň obdržel v této 
věci dopis od jm rektora;  
kolegium se shodlo na následujícím řešení: opatření bude zrušeno a bude vydáno nové, 
týkající se pouze vydávání cizojazyčného dokladu o studiu (transcript), RUK zašle děkan 
vyjádření dopisem 

2) informoval o výjezdním zasedání rozšířeného kolegia rektora, kde byl diskutován 
návrh Dlouhodobého záměru UK 

3) informoval o dopisu od prof. Potůčka – prozatím nebyl schválen do technologické 
agentury ČR, zásadní podpora nominace prof. Potůčka ze strany FSV trvá 

4) nové proděkany představí na lednovém zasedání AS 
5) dne 20. 12. 2010 se uskuteční rozšířené kolegium děkana, tématy budou mj.: 

principy financování, podpora odborných časopisů, článek v Lidových novinách, program 
mobility pro postdoktorandy, dětský koutek v Jinonicích, různé 

 
Informace proděkanů a tajemnice fakulty: 

 
6) doc. PhDr. Michal Kubát , Ph.D. – proděkan pro PGS studium  
- na inzerát na místo referenta/referentky pro doktorské studium přišlo mnoho desítek 

odpovědí a do 15. prosince 2010 mohou přijít další přihlášky; po uzávěrce proděkani Kubát a 
Soukup a tajemnice fakulty vyberou uchazeče, které pozvou na pohovor 

 
7) MgA. Filip Láb, Ph.D. – proděkan pro PR 

7a) novoročenky jsou vytištěné, distribuci zajišťuje sekretariát děkana 
7b) kladně hodnotí dění kolem páteční kauzy, reakce fakulty byla okamžitá 
7c) podařilo se odladit anglickou verzi nových webových stránek 
7d) PR má vlastní FTP server 
7e) probíhá dotisk letáčků institutů a „podmínek přijímacího řízení pro akademický rok 
2011/2012“ 
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7f) je vytištěno několik kusů „Karolinky“ pro účely archivace 
7g) byla zadána inzerce na serveru GoAbroad.com 
7h) bude zadána inzerce v Hospodářských a Lidových novinách v lednových vydáních se 
speciálními přílohami o pomaturitním vzdělání 
7i) začal jednat o propagaci s IES a střediskem vzdělávací politiky PedF, aby letos IES byl 
zahrnut do hodnocení ekonomických škol 
 
8) Ing. Zuzana Beníšková – tajemnice fakulty 

8a) vedoucí SVI dne 31. ledna 2011 ukončí pracovní poměr, plánována inzerce na obsazení 
pracovního místa  

8b) připravují se výběrová řízení na pozice vedoucích kateder 
8c) připravila nové opatření děkana o poskytování příspěvku ze sociálního fondu – sloučila 

v něm několik předchozích předpisů včetně doplňků a dodatků a připojila možnost dalšího 
vzdělávání zaměstnanců; po vydání tohoto opatření děkan zašle průvodní dopis všem 
zaměstnancům 

8d) doc. Cahlík ji informoval o tom, že AS UK schválil Principy rozdělování příspěvků a 
dotací na UK v roce 2011 
  

9) PhDr. Kateřina Králová , Ph.D. – proděkanka pro zahraniční styky 
9a) informovala kolegium o dopisu od jm prorektora Škrhy k bodu projednávanému na 

jednání kolegia děkana dne 6. 12. 2010 jako bod 6ca), bude dále projednáno na rozšířeném 
kolegiu děkana, diskutována otázka financování, kolegium se shodlo na financování 
z prostředků fakulty 

9b) informovala o dopisu od prof. Čeňkové, proděkanky pro zahraniční styky FF UK, 
předsedům oborových rad ohledně přednášek pro zahraniční studenty 

9c) informovala o schůzce s komisí AS pro PR a zahraniční styky 
9d) proběhl výběr na frankofonní univerzitní dohody a studijní pobyty ve Washingtonu D. 

C. a Moskvě 
9e) informovala o iniciativě pracovníků IMS ohledně založení celofakultního dětského 

zařízení (školka-jesle, popř. dětský koutek) 
 

10a) děkan informoval o Ceně Josefa Hlávky za rok 2010 – Nadace Český literární fond 
společně s Nadáním Josefa, Marie a Zdeňky Hlávkových bude udělovat Cenu Josefa Hlávky 
za původní knižní práci z oblasti vědecké a odborné literatury, která byla vydána v roce 2010 
v České republice.  
Návrhy na ocenění včetně příslušné publikace, krátkého zdůvodnění a anotace je třeba zaslat 
na oddělení vědy FSV nejpozději do 30. prosince 2010. 
Termín podání návrhů za fakultu na RUK: 7. 1. 2011. Podrobnější informace naleznete na: 
http://www.hlavkovanadace.cz/Cena 

10b) akreditace habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem nemusí projednávat 



 

 

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  

 

3 

AS, pouze VR 
Termín dalšího řádného kolegia děkana: 20. 12. 2010 v 9:45 hodin,  
téhož dne od 10:30 navazuje rozšířené kolegium děkana. 
 
Zapsala: S. Fišerová 
Vidi: J. Končelík 
 
 


