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Dne 10. ledna 2011 
 

Přítomni:  Z. Beníšková, J. Končelík, M. Kubát, F. Láb, P. Soukup, J. Á. Víšek 
 
Sdělení děkana: 

1) informoval o tom, že jsou podepsány všechny nové pracovní smlouvy (s výjimkou 
jedné, která se ale pozdržela pouze z organizačních důvodů) 

2) dne 11. 1. 2011 se koná zasedání AS – tématem mj. rozprava o ADZ pro rok 2010, 
přijdou noví i bývalí proděkani – každý by měl „obhájit“ svou část aktualizace 

3) ve středu 12. 1. 2011 v 9:30 je očekávána návštěva jm prorektorky Opatrné – setkání 
se zúčastní děkan, tajemnice a proděkan Kubát 

4) poděkoval všem, kteří zaslali připomínky k návrhu systému podpory časopisů – 
zpracuje podněty společně s proděkanem Víškem 

5) minulý týden rozhodl o vyloučení dvou studentů ze studia kvůli plagiátorství – 
s proděkanem Lábem připravuje „propagaci“ této skutečnosti – fakulta musí směřovat 
k prevenci; proděkan Soukup doplnil, že RUK by měl spustit systém na kontrolu prací; děkan 
společně s proděkany Lábem a Soukupem dají dohromady postup a studentům bude rozeslán 
informační dopis 

6) pochvaly děkana za vynikající diplomové práce – všechny navrhované práce včetně 
posudků budou doručeny do kanceláře děkana  

7) připravuje instrukce k organizaci promocí cílené na ředitele institutů a vedoucí 
studijního oddělení 

 
Informace proděkanů a tajemnice fakulty: 
 

8) doc. PhDr. Michal Kubát, Ph.D. – proděkan pro PGS a další formy vzdělávání 
8a) informoval o výběrovém řízení na místo referenta/referentky pro postgraduální 

studium (účastnili se proděkani pro PGS a studijní záležitosti a tajemnice fakulty) – vybraná 
kandidátka nastoupila dne 10. 1. 2011 

 
9) MgA Filip Láb, Ph.D. – proděkan pro PR  
9a) jsou v provozu adresy podnety.fsvuk@gmail.com a podnety@fsv.cuni.cz pro 

podávání podnětů a stížností; informace o těchto adresách budou také součástí informačního 
dopisu (dle bodu 5 tohoto zápisu)  
 9b) informoval o přípravě letáčků pro hosty promocí 
 9c) ředitelům institutů byla zaslána informace ohledně možností zadávání inzerce 
jednotlivých programů  
 9d) diskuse o možnosti využití fasády budovy Hollar – prostor pro reklamní banner 
s textem pro možné uchazeče o studium; ve srovnání s placenou inzercí v tisku by nebyla tato 
forma propagace příliš nákladná a banner by se mohl používat i opakovaně; budova Hollar je 
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památkově chráněná – nutné zjistit, zda je toto využití možné; proděkan Soukup v této 
souvislosti upozornil na možnost využití placeného pořadí ve vyhledavači Google  
 

10) Ing. Zuzana Beníšková – tajemnice fakulty 
10a) upozornila na Opatření děkana č. 2/2011 o rozpočtovém provizoriu 

 10b) dne 10. 1. 2011 je závěrečný termín pro předkládání zpráv rozvojových projektů 
2010 – některé zprávy již obdržela, s některými komunikuje o opravách čerpání 
 10c) připravila opatření děkana (sloučení několika předchozích předpisů včetně 
doplňků a dodatků a nově možnost dalšího odborného vzdělávání zaměstnanců) o čerpání 
příspěvku ze sociálního fondu – k náhledu zaslala odborům, obdržela připomínky, bylo by 
dobré se nad některými otázkami s nimi sejít  
 10d) diskutována příprava výroční zprávy za rok 2010 – zpracují proděkani, kteří 
zastávali funkci v průběhu roku – každý zpracuje svou část, co do věcné stránky bude dodržen 
stejný postup jako v minulých letech, změny v grafické stránce; proděkani zašlou podklady 
děkanovi do 28. 2. 2011  

 
11) PhDr. Ing. Petr Soukup – proděkan pro studijní záležitosti 
Od zimního semestru bude upravena s ohledem na zveřejňování prací v SIS UK praxe 

evidování uchazečů o rigorózní řízení. Po podání přihlášky a jejím schválení příslušným 
institutem bude uchazeč evidován v systému SIS UK. Do SIS UK vloží vedoucí práce 
téma rigorózní práce, uchazeč se k tématu přihlásí a vedoucí práce přihlášení potvrdí. Poté 
v souladu s opatřením děkana UK FSV č. 29/2010 uchazeč nahraje do SIS UK práci, vedoucí 
práce a oponent nahrají posudky a po obhajobě práce bude přidán protokol o obhajobě a 
dojde k finalizaci záznamu na příslušném institutu. 

 
12) Prof. RNDr. Jan Ámos Víšek CSc. – proděkan pro vědu a výzkum 
12a) na instituty byly rozeslány rozpočítané prostředky na projekty do soutěže 

Specifického vysokoškolského výzkumu 

 12b) Na Cenu Josefa Hlávky navrhly publikace pouze IMS a IPS, po projednání 
kolegiem byly za rok 2010 k další rozvaze na rektorát předány dvě publikace:  
 

1) KOZÁK, Kryštof: Měkký podbřišek navěky: důsledky asymetrie mezi Spojenými 
státy a Mexikem. Praha: Dokořán, 2010. 222 s. ISBN 978-80-7363-295-3. 

2) KUBÁT, Michal: Politická opozice v teorii a středoevropské praxi. Praha: 
Dokořán, 2010. 199 s. ISBN 978-80-7363-285-4. 
 

12c) MŠMT zveřejnilo informaci, že v průběhu ledna 2011 bude vyhlášena průběžná 
výzva Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OPVK) zaměřená 
především na podporu inovace studijních programů/oborů. Podrobnosti o výzvě: 
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Výzva bude obsahovat povinné a doplňkové aktivity. Žadatelé si budou volit minimálně jednu 
z povinných aktivit, kterou bude možné kombinovat s aktivitami doplňkovými.  

Povinné aktivity projektu:  
A) Inovace studijních programů v souladu s požadavky znalostní ekonomiky a potřebami trhu 
práce prostřednictvím modularizace, zkvalitňování nabídky kombinovaného a distančního 
studia, modernizace didaktických metod, realizace výuky v cizích jazycích, podpory 
podnikatelského přístupu atd.  

B) Inovace, které přesahují rámec jednoho studijního programu a které zvyšují možnosti 
mezioborových studií.  
C) Zapojení odborníků z praxe a zahraničí při vytváření a realizaci inovovaných studijních 
programů.  
D) Podpora praxí a stáží studentů VŠ u budoucích zaměstnavatelů.  
 
Doplňkové aktivity:  
- tvorba, zavádění, realizace a vyhodnocování systémů zajišťování kvality.  
- zavádění a inovace systémů monitoringu potřeb trhu práce pro absolventy studijních oborů.  
- podpora intersektorální mobility akademických pracovníků.  
- zvyšování manažerských dovedností v oblasti řízení vysokých škol.  
- zdokonalování gramotnosti v oblasti ICT u akademických pracovníků a ostatních   
   pracovníků VŠ.  
- zvyšování jazykových kompetencí u akademických pracovníků a ostatních pracovníků VŠ.  
- zvyšování odborných kompetencí akademických a ostatních pracovníků VŠ.  
 
Omezení výše finanční podpory na jeden projekt:   
Minimální výše finanční podpory na projekt:      10 000 000 Kč  
Maximální výše finanční podpory na projekt:     100 000 000 Kč  

 
12d) prosba z IES, aby referát PGS od studentů nepřijímal dokumenty, které mají být podány 
přes sekretariát institutu – podávání přihlášek ke státní doktorské zkoušce a k obhajobě 
 

Termín příštího kolegia děkana: 17. 1. 2011 v 9:45 hodin 
 
Zapsala: S. Fišerová 
Vidi: J. Končelík 


