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Dne 29. března 2010 
 
Přítomni:  K. Janda, P. Jüptner, J. Končelík, K. Králová, P. Soukup, T. Trampota 
Omluveni: M. Kubát, Z. Beníšková 
 
Sdělení děkana: 
1) poděkoval studijnímu oddělení a všem proděkanům za průběh promocí  
2) a informoval o konání doktorské promoce dne 21. května 2010 ve 12:00 ve velké aule 

Karolina 
3) diskutoval formu podávání podnětů k jednání kolegia; návrh řešení konstatován jako 

nutná podmínka pro podání podnětu 
 
Informace proděkanů a tajemnice fakulty: 

4) Prof. Ing. Karel Janda M.A., Dr., Ph. D. – proděkan pro vědu a výzkum 
4a) promoce – považuje za podstatné, aby na promocích byli přítomni ti, které studenti 

znají (rozhodnutí institutů), navrhuje snížení počtu účastnících se pedagogů – mohla by být 
například obsazena jen první řada a účastnit se pouze jeden proděkan (v současné době dva 
proděkani u magisterských promocí); kolegium se shodlo na potřebě zefektivnění organizace 
promocí celkově, i na tom, že je nutné vnímat rozdíl mezi bakalářskými, magisterskými a 
doktorskými promocemi; byla také diskutována vhodnost oblečení a možná příprava jasných 
pokynů a zveřejnění latinského i českého znění promoční sponze na webu FSV 

4b) Specifický vysokoškolský výzkum 2010 – výsledky (údaje v tis. Kč): 

Institut 
Schválená výše 

rozpočtu 

Rozdíl oproti 
původnímu 

limitu RUK – 
přepočítáno na 

instituty 

Počet 
podaných 
projektů za 

institut 

IES 2001 457 1 
IKSŽ 540 -121,6 1 
IMS 1250 -354,6 5 
IPS 720 -206,7 2 
ISS 1073 59,9 2 

Celkem 5584 -166 11 
RUK připravuje smlouvy na schválené projekty. Projekty, jejichž rozpočet byl zkrácen, 

budou překládat upravený rozpočet. Termín dodání nového rozpočtu nebyl zatím stanoven. 
Kolegium konstatovalo nedostupnost informací o principech a výsledcích posuzování 

projektů na RUK, absenci posudků i zpětné vazby. 
4c) Sběr publikační činnosti 
Připraven návrh opatření prof. Kabelem. Rektorát má spustit nový program pro sběr 

bibliografických údajů – OBD. FSV je zařazena mezi fakulty, které vyzkouší program jako 
první. Podle informací z rektorátu by to mělo být na přelomu dubna/května 2010. Další 
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schůzka k programu se bude konat na RUK 8. 4. 2010. Opatření děkana by mělo následovat 
po spuštění programu. 

Kolegium dále diskutovalo potřebu vypracování jasného manuálu (provozní řádu, či 
nápovědy) zadávání publikací pro akademické pracovníky; měl by být součástí 
připravovaného opatření děkana. Do poloviny dubna připraví prof. Janda 

4d) Výzva Evropské komise v programu mobility výzkumník ů Marie Curie.  
Programy:  

1. Marie Curie Intra-European Fellowships for Career Development,  
2. Marie Curie International Incoming Fellowships,  
3. Marie Curie International Outgoing Fellowships for Career Development,  
4. Marie Curie International Research Staff Exchange Scheme  

Podrobné informace: 
http://cordis.europa.eu/fp7/dc/index.cfm?fuseaction=UserSite.FP7CallsPage (People) 

Předběžná registrace projektových záměrů je na stránkách pro vědu a výzkum rektorátu 
UK: https://www.is.cuni.cz/veda/evidence-7-ramcovy-program/. V případě zájmu o tyto 
granty doporučujeme včasnou registraci, s přípravou projektu pomáhá na základě smlouvy s 
UK společnost Grant Garant, s.r.o. Termín oddělení vědy: 6. srpen 2010 

4e) International Visegrad Fund informuje o novém programu grantů Visegrad University 
Studies Grant. Program počítá se zakládáním studijních předmětů, seminářů, worskshopů či 
studijních programů, které by se věnovaly zemím visegradské čtyřky. Na zakládání a provoz 
předmětů, seminářů a workshopů je poskytován grant ve výši EUR 15.000, na zakládání 
studijních programů po akreditaci EUR 50.000. 

Výuka předmětů je možná v kterémkoli světovém jazyce, každý semestr musí zahrnovat 
přednášky alespoň dvou odborníků z ostatních zemí visegradské skupiny a předmět se musí 
stát trvalou součástí výuky na univerzitě. Podrobné informace a vstup do databáze pro podání 
projektu: http://www.visegradfund.org/curriculum.html. Termín oddělení vědy: 27. října 
2010 

4f) 17. 3. 2010 se konala schůzka dílčích řešitelů výzkumného záměru FSV. Hlavním 
bodem jednání byla příprava rozpočtu výzkumného záměru na letošní rok. Definitivní podoba 
rozpočtu bude dohodnuta v závislosti na celkovém rozpočtu jednotlivých institutů. 

 
5) PhDr. Kateřina Králová , Ph.D. – proděkanka pro zahraniční styky  
5a) poděkovala institutům a zástupcům institutů za účast v komisi pro fond mobility, 

minulý čtvrtek proběhlo setkání a komise nominovala kandidáty  
5b) poděkovala institutům a zástupcům institutů také za účast v komisi Erasmus, výběrová 

řízení na akademické úrovni probíhají v těchto dnech, komise vybere ve druhém kole nejlepší 
kandidáty 

5c) informovala o návštěvě studentů (s akademickým vedením) z Kostnice – spolupráce 
s FSV (ISS a IPS) bude i dále pokračovat 

5d) informovala o schůzce se zástupci komise pro PR a zahraniční styky AS FSV UK 
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5e) informovala o návrhu ředitelů, aby rozšířená kolegia děkana byla tématická; kolegium 
souhlasilo a shodlo se na svolání rozšířeného kolegia děkana na téma propagace 
cizojazyčných programů a další zahraniční agendy dne 12. dubna od 10:30 – jednání se 
zúčastní ředitelé institutů a jimi pověření zástupci institutů, kteří mají cizojazyčné programy 
na starosti  

5f) dotázala se, na průběh procesu přijímaní druhého pracovníka pro PR – řízení probíhá 
5g) obdržela podklady od prof. Lenky Rovné k joint degree – navrhla schůzku ohledně 

sloučených oborů 
 
6) PhDr. Ing. Petr Soukup – proděkan pro studijní záležitosti 
6a) informoval o plánovaném zrušení úředních hodin v Jinonicích, kolegium souhlasilo, 

návrh bude podán k projednání AS 
6b) připravuje materiál k možnosti studia bez papírové verze indexu, v této věci také osloví 

ředitele institutů 
6c) je připravováno nové hodnocení kurzů, které tentokrát provede ISS 
6d) RUK zaslal harmonogram na akademický rok 2010/2011 – pokud má někdo nějaké 

připomínky k harmonogramu, může kontaktovat P. Soukupa 
6e) SIS – od června bude možné vkládat diplomové práce 
6f) studijní obor Česko-německá studia/Deutsch-tschechische Studien – PhDr. Tomáš 

Nigrin z IMS podal žádost o vydávání diplomů zde i na partnerské instituci, bude vydáno 
opatření děkana upravující vydání dvou diplomů 

6g) informoval o jednáních na FSS v Brně a zprostředkoval nabídku setkání se zástupci 
brněnské fakulty 

6h) v zastoupení za doc. Kubáta informoval o zahrnutí termínů rigorózních a doktorských 
zkoušek do harmonogramu Akademického roku 2010/2011 

6i) též v zastoupení za doc. Kubáta informoval o „studijních pobytech“ v rámci 
celoživotního vzdělávání – v současné době studuje v této formě pouze 5 studentů; studenti 
po absolvování kurzů nedostávají žádný doklad, toto studium je placené – bylo by dobré ho 
do budoucna zatraktivnit. Kolegium diskutovalo jakým způsobem zobchodovat velký zájem o 
některé obory, např.: nultý ročník či platba nikoli za semestr, ale jednotlivě za kurz, inzerce, 
apod., studenti by také měli získat certifikát o absolvování kurzu, doc. Kubát zpracuje návrh 
řešení. 

 
7) PhDr. Petr Jüptner, Ph.D – proděkan pro rozvoj 
7a) informoval o vyhlášení rozvojových programů MŠMT na rok 2011, výpočet částek pro 

jednotlivé školy zatím není vyhotoven; originál Vyhlášení je možné nalézt na adrese: 
http://www.msmt.cz/vzdelavani/vyhlaseni-rozvojovych-programu-pro-verejne-vysoke-skoly-
pro  

7b) schůzka s představiteli projektu Skriptum.cz 
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- představitelé projektu Jiří Skuhrovec a Jana Chvalkovská informovali o detailních 
parametrech projektu 
- představitelé projektu se pokoušeli ucházet na univerzitní úrovni o evropské peníze, 
jednají se sponzory 
- projekt přesahuje jednotlivé fakulty (byl by určen pro celou univerzitu, resp. i širší 
spektrum vysokých škol 
- představitelé projektu momentálně nežádají o finanční příspěvek fakulty, ale uvítali by 
případnou podporu (institucionální zázemí) fakulty 
a) při podávání grantů (tj. žádost o dotační prostředky prostřednictvím fakulty) 
b) přijetí sponzorských peněz pro projekt prostřednictvím fakulty 
c) zprostředkování zařazení konkrétních zájemců z řad pedagogů FSV UK do projektu 
v případě žádosti z FRVŠ  
Kolegium souhlasilo, uvedenou podporu fakulta na základě konkrétního návrhu a 
následného jednání poskytne. 
7c) informoval o přípravě hlavních zásad a harmonogramu zpracování webu fakulty  
- materiál byl vytvořen ve spolupráci proděkana pro rozvoj a proděkana pro PR, byly 
zohledněny připomínky p. tajemnice, proděkana pro studijní záležitosti a CIVT 
- materiál je nejdříve určen k připomínkovému řízení na úrovni kolegia děkana a CIVT 
- odpovědnost za plnění jednotlivých kroků by nesla neformální pracovní skupina ve 
složení: proděkan pro PR, proděkan pro rozvoj, proděkan pro studijní záležitosti, vedoucí 
CIVT 

7d) ve spolupráci s akademickými pracovníky a CIVT budou podány projekty FRVŠ na 
obnovu výpočetní techniky ve studentských učebnách budovy fakulty, vypracování projektu 
za Jinonice přislíbil p. Houdek z UVT Jinonice 

 
8)PhDr. Tomáš Trampota, Ph.D. – proděkan pro PR  
8a) předložil návrh komunikační strategie propagace cizojazyčných programů – návrh 

bude dále projednán na setkání rozšířeného kolegia děkana 12. 4. 2010; informoval o 
předběžné domluvě s IKSŽ o možném využití televizní laboratoře za účelem natočení 
krátkého video spotu 

8b) zadávací dokumentace pro grafickou část webu – grafická podoba webu by měla být 
sjednocena s corporate identity FSV 

8c) informoval o rozesílání měsíčního Newsletteru pro zaměstnance, který by měl 
obsahovat informace o zaměstnaneckých výhodách, akcích fakulty pro zaměstnance, apod. – 
vyzval členy kolegia k možnosti podat návrhy k obsahu zaměstnaneckého Newslettertu S. 
Fišerové (fiserova@fsv.cuni.cz) 

- diskutována otázka společných akcí pro zaměstnance – předvánoční večírek, letní 
setkání, apod.  

 
Termín příštího rozšířeného kolegia děkana: 



 

 

FAKULTA SOCIÁLNÍCH VĚD  

UNIVERZITY KARLOVY 

V PRAZE 

 ________________________________________________________________ 

 
Záp i s  z  j ednání  ko leg ia  děkana  
 

________________________________________________________________ 
Univerzita Karlova v Praze, Fakulta sociálních věd  PR: fiserova@fsv.cuni.cz 

Smetanovo nábřeží 6, 110 01 Praha 1   tel: 222 112 285  

 

5 

12. 4. 2010 v 10:30 hodin, užší kolegium děkana od 9:30 
 
Zapsala: S. Fišerová 
Vidi: J. Končelík 


