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Dne 14. června 2010 
 
Přítomni: Z. Beníšková, K. Janda, P. Jüptner, J. Končelík, M. Kubát, P. Soukup, T. 

Trampota 
Omluveni: K. Králová 
 
Sdělení děkana: 

1) Aktualizace dlouhodobého záměru – na zasedání Akademického senátu i Vědecké 
rady proběhla konstruktivní rozprava doplňující a vysvětlující některé body, děkan 
doformuluje tři body podle diskuze a zašle ADZ předsednictvu senátu k dalšímu procesnímu 
zpracování; výhrady ke zrušení papírových indexů a k zálohování dat SIS formulované VR 
doporučil děkan podrobit přímé diskuzi mezi fakultními členy VR a Senátem formou podnětu 
pro jednání Senátu; v diskuzi konstatováno, že plán zrušit papírové indexy byl předložen již 
minulým vedením FSV a jako součást ADZ a již pro rok 2009 projednán VR i Senátem, dále 
konstatováno zcela souhlasně s podnětem VR, že nutno klást důraz na kvalitní zálohování dat, 
formulována potřeba další diskuze nad „papírovou zálohou“ např. ve formě vytištěných 
výstupů SIS.  
 

Informace proděkanů a tajemnice fakulty: 
 

2) prof. Karel Janda, Ph.D. – proděkan pro vědu a výzkum 
 - v souvislosti s dlouhodobou pracovní cestou do zahraničí a rezignací na funkci proděkana 
se rozloučil a poděkoval členům kolegia za spolupráci 
  

3) PhDr. Tomáš Trampota, Ph.D. – proděkan pro PR 
3a) poukázal na technické problémy spojené se zadáváním publikační činnosti do 

nového systému (OBD), navrhl posunout termín pro zadávání původně stanovený na 14. 6. 
2010; kolegium konstatovalo technické obtíže a výpadek systému, oddělení vědy informuje 
akademickou obec o posunu termínu na 25. 6. 2010. 

- v souvislosti s OBD diskutovány náležitosti vkládání údajů, tajemnice informovala o 
schůzce s oběma vedoucími knihoven – knihovny připraví nový manuál, současně by od 
podzimu měly probíhat pravidelné kurzy a pravidelné konzultace zadávání publikační 
činnosti; oddělení vědy ke zveřejnění metodiky podá i vysvětlení a odkaz na stručnou 
informaci o významu hodnocení 

3b) informoval o probíhajícím natáčení záběrů ze života fakulty jako podkladu pro 
připravovanou videoprezentaci FSV, požádal proděkany z jednotlivých institutů o 
součinnost 

 
4) PhDr. Petr Jüptner, Ph.D. – proděkan pro rozvoj 
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4a) informoval o plánované schůzce v Jinonicích, v pondělí 14. 6. 2010, která by měla 
vyřešit diskusi o využití počítačových učeben, smyslem je zřídit pro FSV učebnu nezávislou 
na společném postupu s ostatními fakultami, což umožní přímou komunikaci s UVT, volbu 
vhodného softwarového vybavení atd.; celkem je v Jinonicích 6 počítačových učeben celkem, 
z čehož 3 by podle návrhu měly příslušet FSV  

4b) informoval o proběhlé schůzce s tajemnicí, proděkanem Trampotou, vedoucím 
CIVT Jankem a Ing. Kotem k dalšímu postupu ohledně extranetu a intranetu, harmonogram 
přípravy intranetu se posunul – až po 31. 7. 2010, vznikla pracovní skupina ve složení: 
Beníšková, Janko, Jüptner, Kot, Trampota; diskutováno, zda jde o posunutí dosavadní 
koncepce, či doplnění první verze extranetu a intranetu 

 
5) Ing. Zuzana Beníšková – tajemnice fakulty 
 - 10. 6. 2010 byl konečný termín pro předkládání anotací rozvojových projektů, byly 

odevzdány projekty v celkové sumě 9 167 000 Kč  
- integrace projektů, proděkan Jüptner se domluví s prof. Potůčkem, přehled, návrh integrace 
projektů 
 - poslední schůzka vedení FSV se uskuteční v posledním týdnu v červnu právě k rozvojovým 
projektům 

 
6) PhDr. Ing. Petr Soukup – proděkan pro studijní záležitosti 
6a) připomenul plánované podepisování oznámení o přijetí/nepřijetí uchazečů o 

studium jednotlivými proděkany z pověření děkana 
6b) informace z RUK: od října by mělo začít zadávaní prací do SIS, bude vydáno 

„Opatření děkana“ (ideálně do konce června); od přelomu roku se dále plánuje, že začne 
kontrola prací – odhalování plagiátů 

6c) další informace z RUK: výsledky hodnocení kurzů, prof. Mareš z LF v Hradci 
prezentoval výsledky posledního hodnocení především bakalářských kurzů – FSV dopadla 
relativně dobře; získá podkladovou matici, která bude dále zpracována interně 

- toto hodnocení neumožňuje hodnocení napříč obory; jedná se o nadstavbový systém, 
pro FSV je stále prioritní dobudování vlastního fakultního hodnocení 

6d) informoval o průběhu přijímacího řízení 
 
7) doc. PhDr. Michal Kubát, Ph.D. – proděkan pro PGS a další formy vzdělávání 
7a) obnova dokumentů pro doktorské studium – materiál je schválený a bude zveřejněn  
7b) obnova systému celoživotního vzdělávání – obdržel jen několik reakcí od ředitelů 

institutů a garantů oborů (mnohem méně než v případě doktorského studia) – většina 
výhrad/návrhů byla bohužel v kolizi s vyššími předpisy, takže mohl zapracovat pouze část 
diskutován článek 5.3. předkládaného návrhu – o výši podílu uznávaných předmětů do 
bakalářského studia a délce období od jejich splnění  
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Termín příštího kolegia děkana:  
21. 6. 2010 v 9:30 hodin 
 
Zapsala: S. Fišerová 
Vidi: J. Končelík 


