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Dne 14. března 2011 
 
 
Přítomni: Z. Beníšková, J. Končelík, M. Kubát, F. Láb, P. Soukup, J. Á. Víšek 
Omluven: T. Nigrin 
 
Sdělení děkana 

1) J. M. p. rektor zaslal informaci o univerzitním harmonogramu připomínkového 
řízení k pracovnímu návrhu nového zákona o vysokých školách. Přesné znění návrhu je na 
adrese www.msmt.cz/uploads/Pracovni_navrh_vecneho_zameru_23_02_2011.pdf. 
S ohledem na harmonogram MŠMT jsou termíny pro zaslání připomínek v rámci UK zatím 
stanoveny takto: 1) připomínky ke koncepci – 23. 3. 2011, 2) zásadní připomínky – 8. 4. 
2011, 3) připomínky k části první a druhé části návrhu – 30. dubna 2011, 4) připomínky 
k ostatním částem návrhu – 13. května 2011.  
Připomínky je nutné zasílat na adresu zvs11@cuni.cz. Zajistí proděkan Karásek proděkan 
Láb. 

2) Informační den UK se v letošním roce bude konat 12. 11. 2011. 
3) kolegium rektora vrátilo k dopracování žádost fakulty k rozšíření akreditace Bc. 

programu Ekonomické teorie o nový studijní obor Ekonomie a finance a návrh rozšíření 
akreditace navazujícího Mgr. programu Political Science o nový obor International Security 
Studies v anglickém jazyce, fakulta pracuje na řešení. 
 
Informace proděkanů a tajemnice fakulty: 
 

4) MgA. Filip Láb, Ph.D. – proděkan pro PR 
4a) Informoval o schůzce s redaktorkou HN k tvorbě žebříčku hodnocení vysokých škol, nově 
je dojednáno, že v příštím roce bude fakulta moci připomínkovat metodiku hodnocení. 
4b) Na schůzce proděkanů u prorektora pro vnější vztahy UK proběhla diskuze k návrhu 
nového manuálu jednotného vizuálního stylu UK. 
 

5) Ing. Zuzana Beníšková – tajemnice fakulty 
5a) návrh rozpočtu – požádala proděkana Lába o dodatky k návrhu rozpočtu 
5b) proběhlo výběrové řízení na opravu světlíku v Opletalově ulici a otvírání obálek 
k výběrovému řízení na dodávky energií, přihlásily se 3 firmy 
 

6) PhDr. Ing. Petr Soukup – proděkan pro studijní záležitosti 
6a) Seznámil se systémem hodnocení „zlatých kurzů“ – hodnocení proběhne na všech 
institutech v Bc. a Mgr. kurzech, součástí budou finanční odměny a diplomy. Členové kolegia 
se sjednotili na rozhodnutí, že pokud by z hodnocení vyšel jako „zlatý“ některý kurz vedený 
proděkanem nebo děkanem, nebude oceněn ani diplomem, ani finanční odměnou. Tj. kurzy 
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vedené proděkany a děkanem nejsou z hodnocení vyřazeny, ale v případě „vítězství“ zůstávají 
bez ocenění. 
6b) Informoval o schůzce s vedoucí knihovny. 
6c) Informoval o přípravě šablony diplomových prací. 
 

7) Prof. RNDr. J. Á. Víšek – proděkan pro  vědu a výzkum 
7a) Grantová agentura ČR vyhlásila soutěž na standardní, postdoktorské a bilaterální grantové 
projekty s počátkem řešení od 1. 1. 2012. Termín podání návrhů na odd. vědy: 7. dubna 
2011. Vyhlášení a zadávací dokumentace je zveřejněna na http://marmolata.gacr.cz 
7b) bylo vyhlášeno výběrové řízení Fondu rozvoje vysokých škol pro rok 2012. Podrobné 
informace jsou zveřejněny na http://www.frvs.cz/. Termín oddělení vědy pro elektronické 
podání návrhů je 18. dubna 2011. 
7c) informoval o výsledcích soutěže o prostředky Specifického vysokoškolského výzkumu. 
Celkově byla podpora zkrácena o 788 tis. Kč (10%). 
7d) kandidáti za FSV UK do odborné komise MŠMT k programu Návrat – hlavním cílem 
programu je vytvoření podmínek k návratu špičkových pracovníků VaVaI do ČR, podpořit 
jejich zájem o kvalifikovanou práci v české výzkumné sféře a stimulovat i zájem českých 
výzkumných pracovišť o tyto osobnosti. Prof. Víšek požádá ředitele institutů, aby do čtvrtka, 
tj. do 17. 3. 2011 sdělili odd. vědy návrhy na pracovníky do odborné komise MŠMT. 
 
Zapsala: H. Krsová 
Vidi: MgA. Filip Láb, Ph.D. 
 


