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Dne 17. května 2010 
 
Přítomni: Z. Beníšková, K. Janda, J. Končelík, K. Králová, M. Kubát, P. Soukup, T. 

Trampota 
Omluveni: P. Jüptner 
 
Sdělení děkana: 

1) Informoval o dnešním jednání rozšířeného kolegia rektora. 
2) Zprostředkoval nabídku druhého kola k obsazení míst v Hlávkově koleji; ubytování 

je určeno primárně pro studenty doktorského cyklu, ale i pro studenty magisterského studia; 
jedná se o jednolůžkové pokoje v centru města z 80 % až 100 % hrazené z prostředků nadání; 
kontaktní osoba: asistentka děkana Hana Krsová (krsova@fsv.cuni.cz, telefon: 222 112 236) 

3) Informoval o žádosti prof. Jandy o sabatikl a podpořil jí – kolegium udělení 
sabatiklu prof. Jandovi doporučilo 

4) Zprostředkoval podněty dr. Jüptnera: 
4a) minulý čtvrtek proběhlo jednání správní rady v Jinonicích– v areálu Jinonice budou okna 
dvou kanceláři zatím zkušebně osazeny termálními foliemi, správa budov zároveň v reakci na 
vývoj technologií prověří možná řešení nevyhovujících klimatických podmínek v části areálu 
4b) byly vyzvány dvě další fakulty působící v areálu v Jinonicích ke společnému řešení 
současného stavu počítačového vybavení – 70/80 počítačů bude pravděpodobně vyměněno 
z iniciativy UVT – vyjasní se do konce května, pokud to nebude možné, bude podán projekt 
v rámci rozvojových programů 
4c) na areálové radě byla diskutována výměna jedné místnosti s FF, jednání se neuzavřelo, 
dále bude jednat proděkan pro rozvoj FSV se zástupcem FF z Institutu nových médií 
 

Informace proděkanů a tajemnice fakulty: 
 

5) PhDr. Tomáš Trampota, Ph.D. – proděkan pro PR  
5a) vyzval členy kolegia k připomínkování návrhu dokumentu pro zadání nové corporate 
identity FSV a grafiky externích webových stránek fakulty 
- kolegium návrh schválilo 
5b) poděkoval členům kolegia za účast a podíl na organizaci studentského festivalu Pavlač a 
cyklo- a in-line jízdy rektorského dne 
5c) zajistí rozšíření informace o možnosti ubytování v Hlávkově koleji ze strany PR – 
informace bude rozšířena skrze komunikační kanály (web, newsletter, facebook) 

 
6) doc. PhDr. Michal Kubát, Ph.D. – proděkan pro PGS a další formy vzdělávání 

6a) zaslal minulý týden předsedům oborových rad podklady týkající se obnovy dokumentů 
pro doktorské studium 
6b) členům kolegia zaslal návrhy pro obnovu „celoživotní vzdělávání“ (otázka terminologie);  
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 - do čtvrtka 20. 5. 2010 členové kolegia připraví připomínky pro doc. Kubáta, který předloží 
upravené návrhy na příštím jednání kolegia děkana 
- kolegium diskutovalo otázku, zda nevyčkat na podněty z RUK – do funkce nastoupila nová 
prorektorka pro celoživotní vzdělávání  
6c) porady proděkanů pro vědeckou činnost na téma postgraduálního studia se zúčastní dr. 
Soukup, proděkan pro studijní záležitosti 
6d) prof. Janda připomněl otázku zpřehlednění čerpání stipendií PGS za jednotlivé instituty; 
kolegium se po diskuzi shodlo, že evidenci prostředků při čerpání doktorských stipendií podle 
institutů povede pracovnice referátu PGS paní Hlaváčková – bude čtvrtletně vypracovávat 
statistiku; pro první čtvrtletí 2010 dodá paní Hlaváčková do 30. 5. 2010. 

 
7) Ing. Zuzana Beníšková – tajemnice fakulty 

7a) paní Kendíková z personálního oddělení zašle ředitelům institutů a vedoucím součástí 
fakulty informaci o možnosti uzavírání smluv podle novely VŠ zákona; některé smlouvy 
nekončí až 31. 12. 2010, proto vzniká potřeba informací pro orientaci v nastalé situaci, nadále 
platí možnost konzultace a porady s personálním oddělením 
 - kolegium rozsáhle diskutovalo o délce a formě pracovních smluv, diskutována otázka, zda 
do textace smluvního závazku mohou a mají být začleněny informace, které prozatím 
neobsahuje – děkan konstatoval, že právní oddělení RUK považuje tuto cestu za možné řešení 
problematiky souběhu smluvních úvazků na více institucích; děkan vyjádřil přesvědčení, že 
nové smlouvy musí řešit již noví ředitelé institutů vzešlí z konkurzů, které jsou plánovány na 
přelom září/října; diskutovány nevyhovující platové podmínky jako motiv pro souběhy 
úvazků, děkan vyjádřil přesvědčení, že soustředění výkonu zaměstnanců na jedno pracoviště 
je podmínkou i cestou k vylepšení platových podmínek 
7b) z RUK přišla žádost o podpisové vzory funkcionářů, kteří podpisují doklady o studiu, 
zplnomocnění budou též proděkani  
 

8) prof. Karel Janda, Ph.D. – proděkan pro vědu a výzkum 
8a) 17. května byl spuštěn provoz sběru publikační činnosti v OBD 
8b) návrhy kandidátů do RVVI za FSV byly rektorátem podpořeny a předány na Úřad vlády 
 
 9) Různé: diskutována otázka, jak zajistit, aby diplomanti odevzdávali absolventské 
práce vždy i v elektronické podobě – konstatováno, že bude nutno zpřísnit dohled při 
přebírání absolventských prací na jednotlivých pracovištích – v případě, že student neodevzdá 
elektronickou verzi, nebude připuštěn k obhajobě. 

 
Termín příštího kolegia děkana:  
24. 5. 2010 v 9:30 hodin 
Zapsala: S. Fišerová 
Vidi: J. Končelík 


