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Dne 11. dubna 2011 
 
Přítomni: Z. Beníšková, T. Cahlík, M. Gregor, M. Hájek, P. Jüptner, T. Karásek, J. Končelík, 
M. Kubát, F. Láb, M. Mašková, V. Mistrová, T. Nigrin, I. Prázová, P. Soukup, T. Trampota, 
J. Á. Víšek, J. Vykoukal 
Omluven: M. Potůček 
 
Sdělení děkana: 

1) dnešní rozšířené kolegium svolal především za účelem projednání návrhu rozpočtu 
a rozdělení finančních prostředků na rok 2011 

2) požádal proděkany o stručnou rekapitulaci jejich působení ve funkci a o náhled 
na budoucí úkoly 

3) různé 
 
Informace proděkanů a tajemnice fakulty 

4) Ing. Z. Beníšková – tajemnice fakulty 
Podala podrobný rozklad k návrhu rozpočtu a rozdělení finančních prostředků. Materiál 
obdrželi přítomní v časovém předstihu. Po vysvětlení konstrukce rozpočtu a diskuzi požádal 
p. děkan o hlasování. Všichni členové rozšířeného kolegia hlasovali jednomyslně 
pro předložení diskutovaného materiálu ke schválení AS UK FSV 
 

5) doc. M. Kubát, Ph.D. – proděkan pro PGS a další formy vzdělávání 
K nové organizaci PGS připravil opatření děkana a požádal předsedy oborových rad, aby 
revidovali svoje plány. Jsou vystaveny práce a posudky od r. 2006–2010. Celoživotní 
vzdělávání – garantkou U3V jmenována doc. B. Köpplová, zdůraznil přestavbu odměňování 
za výuku na U3V. Projednal s řediteli institutů účast jimi řízených pracovníků na U3V tak, 
aby účast jednotlivých institutů byla srovnána. Reakce RUK na způsob změn ve výuce byla 
velmi pozitivní. Studijní pobyty „ nulté ročníky“ – připravuje nové podmínky pro přechod do 
normálního studia. Zmínil nutnost přípravy pravidel rigorosního řízení, které se zatím kvůli 
jiným naléhavým věcem, nepodařilo realizovat. 
 

6) MgA. F. Láb, Ph.D. – proděkan pro PR 
Finalizuje se nová podoba Newslletteru, dokončeny nové www stránky fakulty, končí práce 
na přípravě šablony stránek pro jednotlivé instituty, probíhají práce na přípravě videoklipu a 
publikace k propagaci fakulty, organizuje se setkání vedení fakulty se studenty v Jinonicích 
23. 5. 2011 od 14,00, po kterém bude po dohodě s AS svolána akademická obec k diskuzi o 
připravovaných změnách v novém zákoně o vysokých školách, připravuje ve spolupráci 
s proděkanem Soukupem aktivní zapojení do sportovních aktivit v rámci Rektorského dne 
(cyklojízda), je členem pracovní skupiny prorektora pro vnější vztahy při přípravě vizuálního 
manuálu UK. 
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7) PhDr. T. Nigrin , Ph.D. – proděkan pro rozvoj 

Zmínil dokončení prací na www stránkách i na úrovni institutů a kateder, vytváření „ nové 
tváře“ CIVT – úspory při využívání telefonního spojení, nákup počítačů pro Jinonice. K tomu 
uvedl, že CIVT od 1. března 2011 vede nový pracovník fakulty p. Ježek. Práce na jednotné 
správě uživatelů, přerozdělení učeben v Jinonicích, je styčným pracovníkem pro zajištění 
školky pro děti zaměstnanců fakulty. Vyjednal možnost využívání dětského koutku na FF 
UK, jedná o zřízení dětského koutku v Jinonicích, připravuje ve spolupráci s ekonomickým 
oddělením elektronický oběh dokladů. 
 

8) PhDr. Ing. P. Soukup – proděkan pro studijní záležitosti 
Podařilo se zrušit papírové indexy, zveřejňovat v dřívějším termínu rozvrhy a zajistit 
hodnocení kurzů. Na zasedání AS UK FSV dne 12. 4. 2011 budou poprvé vyhlášeny „zlaté 
kurzy“ se jmény příslušných pedagogů, kteří obdrží diplom a finanční ohodnocení. Připravil 
nové vnitřní předpisy pro přiznávání stipendií a pravidla pro organizaci studia, které byly 
schváleny AS UK FSV, VR UK FSV a AS UK. Probíhá elektronizace závěrečných prací. 
Připravuje elektronický rezervační systém pro konzultační hodiny a rozšíření funkčností SIS. 
 

9) JUDr. PhDr. T. Karásek, Ph.D. – proděkan pro zahraniční styky 
Uvedl, že funkci proděkana vykonává poměrně krátkou dobu a jeho aktivity probíhají tudíž 
v současné době – výběr do programu Erasmus, bylo vybráno přes 300 studentů, rozpočet 
bude znám až po 14. 4. 2011. Dále informoval o cizojazyčných programech – reálné 
možnosti, připravuje pravidla procedur pro zahraniční pobyty studentů, aby byla jednotná pro 
fakultu, navrhuje zřízení komise pro posuzování zahraničních pobytů a upozornil na nutnost 
reformy individuálních cestovních příkazů do zahraničí. 
 

10) Prof. RNDr. J. Á. Víšek, CSc. – proděkan pro vědu a výzkum 
10a) V souladu s plánovaným harmonogramem výzev Operačního programu Praha – 
Adaptabilita (OPPA) se aktuálně dokončuje příprava 4. výzvy k předkládání projektových 
žádostí. Zatím neproběhlo schválení této výzvy Radou hl. m. Prahy, takže může dojít k úpravě 
jejího znění. Předpokládá se, že výzva bude otevřena od 4. května do 13. července 2011. 
Prioritní osa 3B) Rozvoj a inovace bakalářských a doktorských programů na vysokých 
školách 
10b) GA ČR vyhlásil veřejnou soutěž na podporu grantových projektů základního výzkumu 
na rok 2012 – „Projekty na podporu excelence v základním výzkumu“. Předpokládaná doba 
řešení: 7 let. Podrobnosti je možno získat na adrese: http://marmolata.gacr.cz/?p= 1097. 
Termín odevzdání projektů na odd. vědy: 2. května 2011 
10c) Byl vyhlášen šestnáctý ročník soutěže o Cenu Josefa Vavrouška pro rok 2011 – Lidské 
hodnoty a problémy rozvoje civilizace. Uzávěrka přihlášek je stanovena na pátek 1. 7. 2011 
do 12,00hod. 
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Zapsala: H. Krsová 
Vidi: MgA. F. Láb, Ph.D. 
 


