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Dne 20. prosince 2010 
 

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

 
Informace proděkanů a tajemnice fakulty: 

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

1a) v návaznosti na minulé jednání kolegia byla vytvořena novoročenka také v elektronické 
podobě 

1b) na základě jednání s SVP PedF UK bylo ústně přislíbeno, že v letošním žebříčku LN se 
IES objeví 

1c) PR oddělení zajistilo dotisk a distribuci letáků a tištěných „podmínek přijímacího řízení 
pro rok 2011/2012“ 

1d) připravuje se tisk kapesních kalendářů FSV 
 

2) PhDr. Petr Jüptner, Ph.D. – proděkan pro rozvoj 
informoval o přípravách intranetu – společnost Motion Media zpracovala zdrojový soubor, 

podle kterého RUK může nakódovat šablonu, pan Janko a Ing. Kot s Mgr. Stejskalem průběh 
kódování projednají 
 

3) Ing. Zuzana Beníšková – tajemnice fakulty 
3a) v souvislosti s přípravou intranetu uvedla, že po dohodě s proděkanem Soukupem 

„pročistila“ internetové stránky tak, aby zůstala vyvěšena pouze platná opatření; neplatná 
opatření byla přesunuta do archivu  

3b) informovala o zadání inzerce na místa vedoucích kateder do denního tisku, stejně tak 
budou inzeráty na hlavní stránce fakulty a na úřední desce 

3c) do konce roku by mělo být připraveno nové opatření děkana týkající se poskytování 
příspěvku ze sociálního fondu – sloučení několika předchozích předpisů včetně doplňků a 
dodatků a nově možnost dalšího odborného vzdělávání zaměstnanců 

 
4) PhDr. Kateřina Králová , Ph.D. – proděkanka pro zahraniční styky 
4a) 29. 12. 2010 nastupuje na zákonnou mateřskou dovolenou, přerušuje tak svou činnost 

na FSV 
4b) proběhlo výběrové řízení na studijní pobyty v USA a Kanadě (velký počet zájemců) 
4c) jsou vypsána výběrová řízení na meziuniverzitní dohody do Německa a Švýcarska a 

letní školu do Německa 
4d) nakladatelství Karolinum nabízí rozšířené vydání publikace o dějinách budovy 

Karolina od Josefa Petráně, proděkan Láb zjistí cenu a možnosti využití jako propagačního 
materiálu (např. pro zahraniční návštěvy) 
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5) Prof. RNDr. Jan Ámos Víšek CSc. – proděkan pro vědu a výzkum 

5a) připomněl, že případné podněty ke zlepšení rozhraní OBD lze podávat k jeho rukám do 
31. 1. 2011 

5b) Specifický výzkum vysokých škol (SVV) – 2. ročník soutěže (2011): 
Bude nutné nastavit mechanismus, jakým bude mezi jednotlivé instituty FSV UK rozdělen 
celkový objem finančních prostředků, které fakulta dostane přiděleny z rektorátu. Otázkou je, 
zda zvolit loňský model (pro rozpočítání použít stejného matematického vzorce, který 
používá při rozdělování prostředků MŠMT) či se rozhodnout pro jiné řešení. Celkový objem 
prostředků pro FSV zatím není k dispozici.   
Jelikož je letos pro jednotlivé projekty v rámci SVV stanoven minimální limit 400 000 Kč 
(netýká se konferencí), je možné, že již nebude reálné koncipovat projekty dle kateder, ale 
celkový trend spíše povede k slučování menších projektů do větších, společných. 
Termín odevzdání projektů na odd. vědy je 17. ledna 2011. 
5c) návrhy podané do hodnotících panelů GAČR: 

IMS – prof. J. Kučera 
IES – dr. R. Horváth 
IKSŽ – doc. B. Köpplová, prof. J. Jirák 

5d) MŠMT  vyhlásilo výzvu k předkládání projektů v Operačním programu vzdělávání pro 
konkurenceschopnost (počáteční vzdělávání – zvyšování kvality ve vzdělávání). Minimální 
výše podpory je 5 milionů Kč. Žadatel může být z hl. m. Prahy, ale dopad na cílovou skupinu 
musí být mimo území hl. m. Prahy. Termín oddělení vědy: 1. únor 2011 
Podrobné informace: http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy/vyhlaseni-prubezne-vyzvy-
individualnich-projektuostatnich-1 
 
Termín příštího kolegia děkana:  
3. 1. 2011 v 9:45 hodin 
 
Zapsala: S. Fišerová 
Vidi: J. Končelík 
 
 
 


