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Dne 24. května 2010 
 
Přítomni: Z. Beníšková, P. Jüptner, J. Končelík, K. Králová, M. Kubát, P. Soukup, T. 

Trampota 
Omluveni: K. Janda 
 
Sdělení děkana: 
 

1) Ocenění „Česká hlava“ a „Bolzanova Cena“: 
1a) Byl vyhlášen další ročník ceny za výzkum a vývoj Česká hlava 2010 včetně cen 

pro studenty doktorského studia (Doctorandus) a bakalářského a magisterského studia 
(Gaudeamus). S výjimkou Národní ceny vlády Česká hlava (termín oddělení vědy: 4. června 
2010 – změna oproti původnímu termínu 18. června) je pro ostatní návrhy termín oddělení 
vědy pro předkládání návrhů 20. září 2010. Podrobnosti a statut soutěže Česká hlava pro 
ročník 2010 je dostupný na stránkách projektu: 
http://www.ceskahlava.cz/index.php?mainpager=page&id=359&csum=1249fe3. 

1b) Rektor Univerzity Karlovy v Praze vyhlašuje 17. ročník soutěže o Bolzanovu 
Cenu. Jedná se o mimořádné ocenění jednotlivců z řad studentů. Cena je udělována 
v kategorii společenskovědní včetně teologických oborů, kategorii přírodovědné a kategorii 
lékařské. Přihlášky se podávají studijnímu oddělení fakulty do 15. 9. 2010. Podrobnosti k 
soutěži včetně přihlášky jsou dostupné na stránkách univerzity: http://www.cuni.cz/UK-
381.html#2. 

2) Komise ve složení: J. Končelík, P. Soukup a T. Trampota posoudí návrhy na Cenu 
Josefa Hlávky a Cenu MŠMT. 

3) Jedna z teologických fakult nevyužila možnosti k podání OPPA projektů, příslušný 
limit RUK přerozdělilo, a tak se limit pro FSV zvýšil o 400 tisíc – kolegium rozhodlo navýšit 
poměrnou částí všechny FSV podávané projekty. 

4) Aktualizace dlouhodobého záměru – AS žádal vedení fakulty o předložení 
Aktualizace DZ na červnovém zasedání, aktualizaci má projednat i VR, nezbývá tedy mnoho 
času, je třeba dokončit formulaci ADZ: členové kolegia pošlou definitivní návrhy za své 
resorty do pátku 28. 5. 2010; programovým dokumentem nového vedení bude až nový 
dlouhodobý záměr, současná aktualizace DZ vychází ze stávajícího dlouhodobého záměru a z 
Aktualizace DZ za ROK 2009 
 

Informace proděkanů a tajemnice fakulty: 
5) doc. PhDr. Michal Kubát, Ph.D. – proděkan pro PGS a další formy vzdělávání 

Obnova systému celoživotního vzdělávání: 
 - v souvislosti s připomínkami členů kolegia k předkládaným dokumentům souhlasí s tím, že: 
dokumenty je potřeba zjednodušit a sloučit do jednoho dokumentu; navrhuje, aby existovaly 
pouze 3 typy „studijních pobytů“: 
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1) jednosemestrální pobyt v českých programech,  
2) jednosemestrální pobyt v cizojazyčných programech,  
3) účast na samostatných kurzech v českých programech (pro cizince není efektivní 
poskytovat jednotlivé kurzy) 
 - diskutována otázka přestupu studentů do řádného studia (možnost „prominutí“ přijímacího 
řízení na základě studijních výsledků v CŽV) 
 - kolegium se shodlo, že „studijní pobyty“ by měly být určeny uchazečům o bakalářské 
studium, nikoli pro studium magisterské 
- doc. Kubát zapracuje připomínky a osloví ředitele institutů a garanty bakalářských cyklů do 
27. 5. 2010, ti podají připomínky doc. Kubátovi do 3. 6. 2010. 

 
6) PhDr. Tomáš Trampota, Ph.D. – proděkan pro PR  

Informoval o připravovaném kurzu komunikace s médii pro zástupce institutů a vyzval k 
účasti též členy kolegia:  
Návrh struktury:  
1) Jak přemýšlejí novináři – co je atraktivní a co nikoliv  
2) Jak fungují média a jaké cílové skupiny jejich prostřednictvím zasáhneme  
3) Jak komunikovat s médii 
Zájemci mohou do 31. 5. 2010 uvést své časové možnosti zde: 
http://www.doodle.com/nbwexesgrt5zwne3. 
 

7) PhDr. Petr Jüptner, Ph.D. – proděkan pro vědu a výzkum 
7a) poděkoval členům kolegia za připomínky k „revizi funkčnosti“ fakultního webmailu 
7b) informoval o předešlé diskusi s paní tajemnicí o rozvojových programech – někteří bývalí 
proděkani fungovali v roli řešitelů a je možné, že předpokládají, že už probíhající projekty 
nejsou jejich záležitost, v opačném případě by se jim v dokončení probíhajících projektů 
nemělo bránit; požádal, aby proděkani byli v kontaktu se svými předchůdci 

 
8) Ing. Zuzana Beníšková – tajemnice fakulty 

Informovala o novelizaci Opatření děkana, které se týká výběrových řízení, během 
nadcházejících týdnů budou vydány inzeráty – výběrová řízení na ředitele institutů, následně 
pak také výběrové řízení na ředitele KJP. 
 

9) PhDr. Petr Soukup – proděkan pro studijní záležitosti 
Informoval o prvním zasedání přijímací komise dne 24. 5. 2010, týká se přijímacích řízení 

s využitím testů Scio. 
 

10) PhDr. Kateřina Králová , Ph.D. – proděkanka pro zahraniční styky 
10a) proběhlo výběrového řízení v rámci meziuniverzitních dohod – USA, Kanada, Mexiko 
10b) proběhlo výběrového řízení na jednu letní školu (USA) 
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10c) v pátek se uskuteční výběrové řízení na pracovníka PR  
10d) Expo 2010: projednáno s prof. Mejstříkem a čínskými partnery (univerzita Fudan 
přislíbila účast), vyrozuměn byl i pan kvestor; objednán Meeting Room na 7. 9. 2010 od 
13:00  
10e) diskutována otázka poskytnutí místnosti pro organizátory letní školy v červenci v budově 
Hollar, zajistí děkan Končelík v součinnosti s proděkanem Trampotou   
 

Termín příštího kolegia děkana:  
31. 5. 2010 v 9:30 hodin 
 
Zapsala: S. Fišerová 
Vidi: J. Končelík 


