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Dne 31. května 2010 
 
Přítomni: Z. Beníšková, P. Jüptner, J. Končelík, K. Králová, T. Trampota 
Omluveni: K. Janda, M. Kubát, P. Soukup 
 
Sdělení děkana: 
1) Aktualizace Dlouhodobého záměru FSV UK pro rok 2010 – podklady budou v 

pondělí 31. 5. 2010 odeslány k projednání Akademickému senátu. 
2) Cena rektora za rok 2010 (Cena prof. Karla Engliše pro společenskovědní fakulty) 

návrhy je nutné zaslat p. děkanovi do 15. 6. 2010 (termín RUK: 18. 6. 2010). Podrobný 
materiál rozešle pí. Krsová ředitelům institutů.  Podrobnosti jsou dostupné také v Opatření 
rektora č.10/2001: http://certik.ruk.cuni.cz/asuk/statutarni/opatreni_rektora/2001/or-01-
10.html 

3) Zprostředkoval podnět prof. Jandy za resort vědy: CERGE-EI vyhlásil program 
regionálních grantů ve výzkumné soutěži na rok 2011. Soutěže se mohou zúčastnit 
všechny obory sociálních věd. Prioritní témata pro rok 2011 jsou:  

I. Enterprise Development and Behavior including Corporate Governance and 
Restructuring,  

II. Labor Markets including Retirement, Social Assistance and Health Economics, 
III. Globalization including Regional and International Economic Policy Coordination,  
IV. The Reform Process including Public Finance, Fiscal Burden, and Taxation,  
V. Education including Educational Policy, Reform, Funding and Outcomes,  
VI. Urban Policy/ Development, Rural Policy/Development. 
Podrobné informace ke grantu:  
http://www.cerge-ei.cz/gdn/regional_research_competition/ 
Termín oddělení vědy pro zaslání elektronické verze (jeden pdf soubor): 24. červen 2010. 
4) Otázka proplácení cestovních nákladů mimopražským členům vědecké rady – 

kolegium vyjádřilo souhlas řešit věc obdobně jako u předchozí VR  
5) Informoval členy kolegia o konání kolokvia k otázkám a problémům "Řízení, 

financování a hodnocení společenských a humanitních věd", které proběhne dne 17. června 
2010 od 9.00 do 12.00 hodin v Malé aule děkanátu FSV UK, Smetanovo nábřeží 6, Praha 1. 
Registrace předem je nutná (do 14. 6. 2010). Více o registraci a programu: 
http://www.ceses.cuni.cz/CESES-1-version1- Kolokvium_program_final.pdf 

 
Informace proděkanů a tajemnice fakulty: 
 
6) PhDr. Tomáš Trampota, Ph.D. – proděkan pro PR 
- informoval o výběru pracovníka/pracovnici oddělení PR (mimo jiné) pro propagaci 

cizojazyčných programů – uskutečnil se v pátek 28. 5. 2010 od 11.00 do 14.00hod, komise 
sestávající z proděkana pro vnější vztahy Tomáše Trampoty, proděkanky pro zahraniční styky 
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Kateřiny Králové, vedoucího zahraničního oddělení Cyrila Šimsy a pracovnice vnějších 
vztahů Sylvie Fišerové, ze sedmi uchazečů nejlépe vyhovovaly dvě zájemkyně z nichž bude 
vybrána nová pracovní síla; s předpokládaným nástupem od počátku července;   
 

7) PhDr. Petr Jüptner, Ph.D. – proděkan pro rozvoj 
7a) informoval o manuálu vypracovaném CIVT, který by měl srozumitelně ukázat 

možnosti fakultního webmailu při administraci projektových e-mailových schránek (viz 
příloha; manuál vznikl v reakci na žádost doc. Vykoukala, která se projektových schránek 
týkala).  

7b) připravil předběžný návrh struktury intranetu, ovšem sám identifikoval některé 
nedostatky a problémy – např. úřední deska, výroční zprávy, statut fakulty, apod. by měly být 
součástí extranetu, problematická je také anglická verze ohledně které bude konzultovat 
s Cyrilem Šimsou 

 - členové kolegia do čtvrtka – 3. 6. 2010 zašlou dr. Jüptnerovi připomínky k navrhované 
struktuře intranetu, otázka struktury externího i interního webu je společným předmětem 
práce proděkana pro rozvoj a proděkana pro PR 

 
8) PhDr. Kateřina Králová , Ph.D. – proděkanka pro zahraniční styky 
8a) Informovala o tom, že koordinátor jednoho z institutů zpochybňuje objektivitu výběru 

nového zaměstnance pro oddělení PR (propagace cizojazyčných oborů)  
 - dr. Novák nabídl, že by měl zájem se výběru zúčastnit, jeho nabídka byla po zvážení 

odmítnuta z důvodu, že by v komisi v takovém případě museli sedět koordinátoři všech 
institutů, aby některý nebyl upřednostněn oproti jiným 

 - obdržela od dr. Nováka e-mail, ve kterém označuje výběrové řízení za neobjektivní a 
předem domluvené 

 - vnímá postup dr. Nováka jako inzultační a žádá důrazné ohrazení 
 - kolegium se shodlo, že děkan požádá ředitele institutu prof. Mejstříka o vysvětlení, zda 

koordinátor IES dr. Novák vystupuje v této věci jménem IES 
8b) otázka informování zahraničních studentů pedagogy – problém u přednášek v cizím 

jazyce, přestože předmět probíhá v angličtině, dochází k vysvětlení některých nejasností 
ohledně ukončování předmětů v českém jazyce – zahraniční studenti jsou tak znevýhodnění; 
někteří pedagogové také ne zcela jednoznačně uveřejňují sylabus a podmínky absolvování 
předmětu, proděkanka pro zahraniční styky obešle všechny pedagogy s upozorněním, že 
předmět který je definován jako cizojazyčný, musí být veden v cizím jazyce kompletně; 
sylaby a podmínky určené na začátku kurzu jsou neměnné 

8c) upozornila na chyby v dodatku k doktorskému (Ph.D.) diplomu – překlepy v anglickém 
názvu disertační práce 

- diskutována otázka opakujících se chyb dotyčného pracoviště a možnosti řešení  
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Termín příštího kolegia děkana:  
7. 6. 2010 v 9:30 hodin 
 
Zapsala: S. Fišerová 
Vidi: J. Končelík 


