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Dne 15. března 2010 
 
Přítomni:  Z. Beníšková, K. Janda, P. Jüptner, J. Končelík, K. Králová, M. Kubát, P. 

Soukup, T. Trampota 
Omluveni: / 
 
Sdělení děkana: 
1) představil nové proděkany 
proděkan pro rozvoj – PhDr. Petr Jüptner, Ph.D 
proděkan pro postgraduální studium – doc. PhDr. Michal Kubát, Ph.D. 
2) informoval o zrušení příštího kolegia děkana z důvodu slavnostního udělení čestné 

vědecké hodnosti doktora honoris causa historických věd, kterou v pondělí 22. března 
2010 v 15:00 ve Velké aule Karolina převezme prof. Dr. Anne Hudson, emeritní 
profesorka University of Oxford 

3) zprostředkoval podnět prof. PhDr. Lenky Rovné, CSc., zda FSV uvažuje o 
institucionální a administrativní podpoře ve věci smluv joint degree a double degree se 
zahraničními univerzitami. 
Kolegium se shodlo na potřebě podpory dalšího rozvoje těchto prestižních smluv a v 
této souvislosti sestavilo pracovní tým proděkanů (Trampota, Králová, Jüptner), který 
připraví návrh řešení k prodiskutování na rozšířeném kolegiu děkana. 
Kolegium zároveň diskutovalo naléhavost podpory konkrétního projektu prof. Rovné 
(v této věci jedná již 1. 4. 2010 s partnery v Bruselu), konstatovalo absenci 
podkladových materiálů, ale zároveň vyjádřilo snahu projekt podpořit. Proděkanka 
Králová osloví prof. Rovnou. 

4) otevřel diskusi k návrhu projektu Skriptum.cz (podnět podal PhDr. Ing. Jiří Skuhrovec 
z IES). 
Kolegium projednalo podkladové materiály, konstatovalo pozitiva projektu 
(především zpřístupnění dosud nedostupných studijních materiálů) i jeho možná 
negativa (především vyjádřilo obavu, aby projekt nedubloval stávající možnosti) a 
usneslo se podporu projektu vztáhnout k ujasnění otázky e-learningu a investic do něj. 
Kolegium pověřilo proděkana Jüptnera, aby dále zprostředkovával komunikaci s 
předkladatelem. 

5) zprostředkoval podnět vedoucí KJP Mgr. Marcely Staňkové směřující k upřesnění a 
zjednodušení komunikace potenciálních zahraničních sponzorů. Kolegium 
konstatovalo, že věc jde řešit standardní darovací smlouvou – kontaktní osobou je paní 
tajemnice Beníšková. Kolegium dále konstatovalo, že jasné informace o možnostech 
fundraisingu a donátorství musí být dostupné na nově budovaných webových 
stránkách fakulty. 

 
Informace proděkanů a tajemnice fakulty: 
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5) doc. M. Kubát  – proděkan pro PGS a další formy vzdělávání: 
informoval o přebírání agendy 
 
7) prof. K. Janda – proděkan pro vědu a výzkum: 
7a) informoval o vyhlášení soutěže GAČR na standardní, postdoktorské a bilaterální 
grantové projekty a projekty EUCORES. Termín odevzdání návrhů na oddělení vědy 8. 
dubna 2010. 
7b) informoval o programu nadačních příspěvků Vzdělávací nadace Jana Husa Cursus 
Innovati pro rok 2010 v oblasti rozvoje vyššího vzdělávání. Termín oddělení vědy: 14. 
červen 2010. 
7c) informoval o závěru finančních příslibů Jean Monnet na rok 2010 a o vyřazení 
projektu JUDr. PhDr. Tomáše Karáska pro absentující anotaci; již byla podána oprava 
projektu na MŠMT 
7d) zprostředkoval dotaz Mgr. Jitky Štruncové jak zacházet při zpracovávání RIV se 
v současnosti nebodovanými publikačními výstupy (např. u časopisů, které teprve čekají 
na zařazení do seznamu RIV uznávaných). Kolegium v této souvislosti diskutovalo chyby 
v databázi RIV i zásadně nedostatečnou osvětu mezi pedagogy některých institutů o 
uznaných publikačních výstupech a vztahu RIV a fakultního sběru dat. Kolegium pověřilo 
prof. Jandu A) vypracováním manuálu k vykazování publikační činnosti a B) zajištěním 
informovanosti a zpětné kontroly výsledků RIV na institutech (navržením mechanismu 
odhalení chybných a absentujících záznamů v RIV). Zároveň se opakovaně shodlo na 
principu, že transparentní odměňování pedagogů za konkrétní publikační výsledky je 
základní pojistkou správného vyplňování RIVu a konstatovalo prostor pro zlepšení 
v tomto směru. 

 
8) PhDr. K. Králová , Ph.D. – proděkanka pro zahraniční styky: 
poukázala na nutnost urgentně řešit akreditaci a další náležitosti joint degree a propagaci 

cizojazyčných programů. Konstatovala růst počtu studentů cizojazyčných kurzů i jejich 
výrazný finanční přínos, zároveň ale upozornila na nedostatek informací a péče o 
zahraniční studenty. Kolegium se shodlo, že je v tomto směru nutná podpora fakulty a 
zajištění recruitingu studentů na tyto kurzy. Proděkan Trampota připraví materiál strategie 
propagace těchto kurzů vycházející z jednání s vedením oddělení zahraničních vztahů a 
s proděkankou Královou, který bude předložen rozšířenému kolegiu děkana. 
 
9) Ing. Zuzana Beníšková – tajemnice fakulty: 
9a) vznesla dotaz na stanovisko kolegia k termínu uspořádání výběrových řízení na místa 
ředitelů institutů v souvislosti s harmonogramem uzavírání (obnovování) smluv pro VZ. 
Kolegium děkana se shodlo na potřebě vypsání výběrových řízení na ředitele institutů co 
nejdříve a na jejich realizaci po letních prázdninách, tj. na počátku ZS 2010/2011. 
9b) informovala kolegium o schválení kapitálového rozpočtu fakulty. 
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10) PhDr. Petr Jüptner, Ph.D. – proděkan pro rozvoj: 
navrhl využít pro plánované investice do softwaru, počítačů apod. v následujícím období 
FRVŠ a další grantové výzvy, projedná s CIVT investice na rok 2011. 
 
11) PhDr. Tomáš Trampota, Ph.D. – proděkan pro public relations: 
navrhl pravidelný deadline pro odevzdávání podnětů pro kolegium děkana na každý 
čtvrtek do půlnoci pro jednání kolegia následující pondělí – rozšíří informaci mezi ředitele 
institutů a dalších součástí fakulty. Provizorní formulář pro podání podnětu pro jednání 
kolegia děkana je v příloze, definitivní formulář bude provozován v elektronickém on-line 
rozhraní. 
  
Termín příštího kolegia děkana: 
29. března 2010 v 9:30 hodin 
 
Zapsal: T. Trampota 
Vidi: J. Končelík 

 


