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Dne 21. června 2010 
 
Přítomni: Z. Beníšková, P. Jüptner, J. Končelík, K. Králová, M. Kubát, P. Soukup, T. 

Trampota 
Omluveni: K. Janda 
 
Sdělení děkana: 

1) na podzim 2010 se uskuteční rozšířené kolegium děkana věnované pěstování vědy 
na FSV, kde bude vyjma obecně grantové politiky projednáno jmenovitě téma specifického 
výzkumu; členům kolegia předal tabulku se souhrnem výsledků letošní soutěže SVV (tabulka 
je součástí přílohy zápisu) 

2) informoval o setkání s prorektorem prof. Volfem – tématem rozpravy: GAUK a 
specifický výzkum 
2a) GAUK – upřesněn mechanismus dotazování na proces posuzování grantů v GAUK, 
informace zpracována na fakultní úrovni, s procedurou podání podnětu ke GAUK (od dotazu 
po přezkum) řešitelům pomůže vedoucí oddělení vědy Mgr. Horníčková 
2b) specifický výzkum – konstatován záměr požádat pana prorektora o schůzku na podzim 
2010 pro upřesnění aktuálních podmínek soutěže, konstatováno, že pro příští rok bude na 
specifický výzkum více času, diskutována kritéria hodnocení s tím, že jediným kritériem byl 
letos počet studentů postgraduálního studia na finanční záměr projektu, nebyl brán v úvahu 
počet podílejících se studentů magisterského studia  
- hodnocení do kategorií A, B, C (A = schváleno v podaném znění, B = kráceno dle kritéria 
počtu PGS studentů, C = projekt nefinancován – takto nebyl hodnocen žádný projekt FSV)  
- kritéria bude nutné na podzim ověřit, děkan vyjádřil přesvědčení, že se pro soutěž SVV na 
rok 2011 podaří na fakultní úrovni připravit podklady a podmínky tak, aby nevznikly žádné 
pochybnosti 

3) informoval o podrobnostech záměru posouzení magisterských diplomových prací 
navržených k pochvale děkana  
- tento rok se posuzování nevztahuje k pochvalám pro bakalářské diplomové práce, nebude se 
vztahovat ani k pochvale a za výkon u státní závěrečné zkoušky 
- práce bude posuzovat oborově nejbližší člen vedení fakulty z jiného institutu, než je institut 
práci předkládající 
- vedení fakulty k posuzování nepřistupuje ve snaze násilně revidovat náhled zkušebních 
komisí, konzultantů a oponentů a nepředpokládá rozsáhlejší škrty v návrzích, smyslem 
opatření je institut pochvaly zbavit formálnosti – jedná se o pochvalu děkana a děkan (vedení) 
tedy (z definice) navržené práce musí nahlédnout 
- návrhy na udělení pochvaly za diplomové práce by měly být podávány s rozvahou, je nutné 
dosáhnout stavu, kdy pochvala za vynikající diplomovou práci bude oceněním zcela 
výjimečného výkonu, má být udělována pouze v ojedinělých případech pracím zcela 
výjimečným v rámci daného oboru – vedení fakulty chápe proces udělování pochvaly děkana 
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jako předvýběr toho nejlepšího ze studentské vědy pro účast v dalších soutěžích. Vedení 
fakulty předpokládá, že pochvalou oceněné práce budou automaticky navrhovány i na další 
ocenění na celouniverzitní i celorepublikové úrovni. 

4)  archivace kvalifikačních prací – pro vysvětlení případných nedorozumění na 
některých institutech konstatoval, že na letitém systému odevzdávání diplomových prací se 
nic nezměnilo, fakulta i nadále požaduje odevzdání dvou svázaných kopií, přestože souběžně 
probíhá archivace elektronická, žádná změna z strany vedení fakulty nenastala; všechny 
uvažované úpravy jsou ve stadiu rozvahy, či testování 

 
Informace proděkanů a tajemnice fakulty: 

5) PhDr. Petr Jüptner, Ph.D. – proděkan pro rozvoj 
5a) informoval o schůzce zástupců tří fakult (FF, FHS, FSV) v Jinonicích, diskutován 

návrh rozdělení dispozice s místnostmi č. 2083, 2067, 2066, 2074, 2071 a 2068, schůzka 
proběhla ve vstřícném duchu, řešení je v jednání 

5b) od října 2010 je plánována změna distribuce stravenek a výplatních pásek, počítá se 
s potřebou písemného souhlasu zaměstnanců, procesní postup bude připraven přes léto tak, 
aby se podařilo nový systém distribuce rozběhnout k počátku října 2010 

5c) elektronická pasportizace objektů Univerzity Karlovy – informoval o zprávě od 
prorektora pro investiční výstavbu, prof. Tichého – v rámci zlepšování přehledu o majetku 
UK je navrhován rozvojový projekt zabývající se zahájením elektronické pasportizace budov 
UK; Fakulta sociálních věd se ráda připojí, komunikaci zajistí tajemnice fakulty  

 
6) Ing. Zuzana Beníšková – tajemnice fakulty  

- informovala o rozvojových projektech – vedení obdrželo anotace celkem čtrnácti projektů o 
celkovém objemu 9 167 000 Kč a dva návrhy projektů bez anotací, odhad limitu na rok 2011 
je 8,5 mil. Kč, UK však dosud limit od MŠMT neobdržela. Je nutné tedy počítat, že řešitelé 
budou ke zpracování projektů osloveni v průběhu července či srpna.  

 - projekty rozděleny do tří okruhů s tím, že konečné rozhodnutí o financování 
jednotlivých projekt ů bude definitivně rozhodnuto až se znalostí přiděleného limitu na 
rok 2011: 

A) financování v plné požadované výši – ve smyslu vyhlášení – celofakultního charakteru:  
Propagace cizojazyčných programů a výsledků vědecké činnosti FSV UK, Podpora 

mladých akademických pracovníků na FSV UK, Rozvoj přístrojového vybavení, 
B) financování s mírným krácením: Moderní informační technologie na podporu studijních 

programů a informačního rozvoje na FSV UK, Rozvoj mobility studentů UK FSV do zemí 
mimo EU, Stipendijní program pro magisterské studijní programy IEPS a Economics and 
Finance, Stipendijní program pro magisterské studijní programy BECES a IMESS, 

C) financování s výraznějším krácením, cca 65 %: E-learningový kurz informační 
gramotnosti a digitalizace výukových materiálů, Integrace a modernizace kurzů U3V na FSV 
UK, Podpora mezinárodní spolupráce UK FSV – Bezpečnostní studia, Mezinárodní aktivity 
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KNRS IMS, Zlepšování podmínek pro působení významných zahraničních akademických 
pracovníků, Jazykové kurzy pro pracovníky FSV, 

D) programy, které nebudou podpořeny: Rozvoj stipendijního programu bakalářského 
studijního programu Economics and Finance (IES žádá již z OPPA), Podpora rozvoje 
platformy cizojazyčných projektů PRAREAS (tkví především v propagaci a administrativním 
zajištění – problematické zařadit do programu MŠMT, návrh na propojení s projektem 
oddělení PR v části propagace programů),  

 - proděkan Jüptner řešitelům zamítnutých projektů pošle vyjádření 
      - je nutné počítat s integrací některých dílčích projektů (stipendijní programy, podpora 
mezinárodní spolupráce)  

 
7) PhDr. Tomáš Trampota, Ph.D. – proděkan pro PR  
7a) ve středu 16. 6. 2010 proběhl v prostorách RTL kurz pro komunikaci s médii, který 

byl otevřen všem zájemcům z institutů pro které je téma důležité – zúčastnili se například 
prof. Potůček, doc. Cahlík, přednášeli dr. Vojtěchovská a dr. Röhrich; 

7b) předložil návrh pravidel prezentace zaměstnanců FSV UK v médiích, připomínky 
zašlou členové kolegia do čtvrtka, téma bude projednáno na příštím zasedání kolegia 

 
8) PhDr. Kateřina Králová , Ph.D. – proděkanka pro zahraniční styky 
8a) ve čtvrtek 17. 6. 2010 proběhla schůzka ohledně výjezdu zástupců FSV na EXPO 

2010, účastníci schůzky se shodli v tom, že hlavním partnerem bude čínská univerzita Fudan, 
bude uzavřena meziuniverzitní dohoda, která nabízí větší možnost podpořit studentské 
výjezdy finančně, mezifakultní dohoda je méně výhodná, je však možné zakotvit spolupráci 
fakulty v meziuniverzitní dohodě; kolem 4. září bude většina účastníků odjíždět, proto je 
potřebné jednat rychle 

8b) propagace cizojazyčných programů – 30. 6. 2010 se uskuteční schůzka ohledně 
strategie propagace bakalářského oboru Economics and Finance 

 
9) PhDr. Ing. Petr Soukup – proděkan pro studijní záležitosti 

a) informoval o možnosti využití elektronického rozhraní, které umožňuje rezervaci 
termínu v konzultačních hodinách (jedná se o platformu vyvinutou na CESES), kde se 
studenti registrují, vedení fakulty předpokládá zkušební využití přes léto, fakulta by přispěla 
na programátorské řešení, poté může být poskytnuto volně všem zaměstnancům na úřední 
hodiny a pedagogům na konzultační hodiny; je možné i přiložit dokument, apod.; smyslem 
opatření je šetřit čas studentů i pedagogů a zprůhlednit realizovaní konzultací, respektive 
odstranit nepřijatelnou praxi rušení konzultačních a úředních hodin na poslední chvíli 
vyhláškou na nástěnce, či internetu. 

 
Termín příštího kolegia děkana:  
pondělí 28. 6. 2010 v 9:30 
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Zapsala: S. Fišerová 
Vidi: J. Končelík 


