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Dne 13. června 2011 
 
Přítomni:  T. Karásek, J. Končelík, M. Kubát, P. Soukup, J. Á. Víšek 
Omluveni: Z. Beníšková, F. Láb, T. Nigrin 
 
Sdělení děkana: 
1) Zítra, tj. 14. 6. 2011 zasedá AS UK FSV. Upozornil na důležitost zasedání, na programu 
bude schvalování Dlouhodobého záměru UK FSV, Výroční zprávy o činnosti, interpelace 
členů AS k některým závažným skutečnostem na fakultě, fungování výdejny v Jinonicích. 
K problematice výdejny v Jinonicích žádá ředitele a proděkany ISS a IMS (ředitel IPS již 
stanovisko dodal) o vyjádření k jejímu dalšímu fungování. Na den 21. 6. 2011 je k této 
problematice plánována schůzka děkanů všech 3 dotčených fakult. 
2) Poděkoval proděkanu Kubátovi za zastoupení na promocích U3V. 
3) Kolegium bylo seznámeno se záměrem pověřit pracovníka fakulty výkonem tajemníka 
fakulty po dobu prázdnin, bude vypsáno výběrové řízení na tuto funkci. Po dohodě 
s proděkanem pro zahraniční styky bude současně vypsáno i výběrové řízení na funkci 
vedoucího OZS po stávajícím vedoucím p. Šimsou, M.A., který odchází k 31. 7. 2011. 
4) Příští kolegium děkana se koná 27. 6. 2011. 
 
Informace proděkanů fakulty: 
 
5) doc. PhDr. M. Kubát, Ph.D. – proděkan pro PGS a další formy vzdělávání 
Informoval o schůzce proděkanů pro celoživotní vzdělávání s jm prorektorkou Opatrnou. 
Z jednání vyplynulo: 
- UK chce CŽV chápat jako kompenzaci  magisterského studia, o které by mohl 
v budoucnosti klesat zájem kvůli nepříznivému demografickému vývoji 
- UK se prostřednictvím CŽV chce více věnovat hendikepovaným skupinám 
- UK nebude zřizovat dětskou univerzitu, nicméně nebrání jejímu zřizování na jednotlivých 
fakultách 
- vzhledem k potřebě vzdělávání úředníků ve státní správě míní připravit materiál 
pro akreditaci pro UK jako celku 
- operační programy EU 
- není definován věk účastníků U3V, mohou se přihlásit i mladší účastníci 
- SIS – je potřeba sladit informace SIS a www stránek, v SISu je nutné uvádět i kurzy CŽV 
- v CŽV chybí koordinace mezi fakultami 
- UK připraví novelizaci CŽV jednotnou pro všechny fakulty 
 
6) PhDr. Ing. P. Soukup – proděkan pro studijní záležitosti 
6a) Z opakovaných jednání s vedoucí KJP vyplynulo, že v některých skupinách je velké 
množství studentů, chybí řádově 0,8 pedagoga. Děkan souhlasí s dofinancováním a přijetím 
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pracovníka na 0,8 pro ZS 2011. Žádá proděkana Soukupa o připravení podkladů. 
 
7) PhDr. JUDr. T. Karásek, Ph.D. – proděkan pro zahraniční styky 
7a) Požádal děkana o co nejrychlejší vypsání výběrového řízení za p. Šimsu. Do doby nástupu 
nového vedoucího projedná vedení oddělení s Ing. E. Šiprovou. Dále požádal o možnost 
přijetí brigádníka (bude hrazen z prostředků programu ERASMUS). Děkan s řešením 
souhlasí. 
7b) K dotazu podepisování dovolenek do doby nástupu nového vedoucího oddělení – bude 
podepisovat zastupující tajemník fakulty. 
7c) Vznesl dotaz k překladu diplomů pro zahraniční studenty (angličtina). Děkan požádal, aby 
v tomto smyslu připravil dopis jm prorektoru Škrhovi. 
 
8) prof. RNDr. J.Á. Víšek, CSc. 
8a) Pro členy kolegia připravilo odd. vědy přehled nominací na vědecké ceny. Upozornil, že 
na některé ceny nominace podávají přímo ředitelé institutů. Fakulta nominovala prof. Jana 
Křena na medaili J. Hlávky, na ocenění Česká hlava – Gaudeamus, Česká hlava – 
Doktorandus a Cena E. Beneše (návrhy se podávají přímo) byly podány tyto návrhy: PhDr. 
Romana Mynaříková, Mgr. Petra Matějů, PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D., Mgr. Martina 
Hamplová a Mgr. Tereza Vávrová – všichni z IMS (více info viz příloha) 
8b) RUK již zprostředkovalo výsledky hodnocení monografií za rok 2009, podrobný rozpis 
bude zaslán na instituty (více info viz příloha). 
 
Zapsala: H. Krsová 
Vidi: MgA. F. Láb, Ph.D. 
 


