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Dne 16. května 2011 
 
Přítomni: Z. Beníšková, T. Karásek, J. Končelík, M. Kubát, F. Láb, T. Nigrin, P. Soukup, 
J. Á. Víšek 
 
Sdělení děkana: 

1) připomněl konání Rektorského dne 18. 5. 2011 
2) 19. 5. 2011 ve 20,00 pořádají studenti fakulty výlet parníkem, parník vyplouvá 

z Rašínova nábřeží 
3) ředitelé institutů IES a ISS zaslali návrhy na udělení Ceny ministra a Ceny Josefa 

Hlávky na rok 2011 
4) Cena rektora na rok 2011 – kolegium rektora schválilo nový harmonogram. 

Podrobný materiál zašle sekretariát děkana ředitelům institutů. 
 
Sdělení proděkanů a tajemnice fakulty 

5) doc. PhDr. M. Kubát, Ph.D. – proděkan pro PGS studium a další formy vzdělávání 
5a) informoval o záměru projektu OPPA společném pro doktorandy všech oborů – do 18. 
května 2011 je třeba zaslat e-mailem na RUK sdělení, zda se fakulta zúčastní. Kolegium se 
v diskuzi shodlo na prospěšnosti společného projektu pro doktorandy a rozhodlo o účasti 
fakulty. Děkan požádal doc. Kubáta o zajištění urychlené informovanosti ředitelů institutů. 
Do 29. června 2011 je nutné předat projekt na RUK. 
5b) VR se na svém zasedání dne 11. května 2011 shodla na návrhu úpravy podmínek 
habilitačního a jmenovacího řízení na UK FSV. Materiál tvoří přílohu zápisu.  
 

6) PhDr. T. Nigrin, Ph.D. – proděkan pro rozvoj 
6a) na zasedání správní rady areálu Jinonice došlo k souhlasu s rozšířením výukových prostor  
o 2 místnosti, které budou využívány všemi třemi fakultami. Předložil děkanovi k podpisu 
dodatek ke smlouvě o využívání prostor, vypracované UK FHS. 
6b) Areál Jinonice navštívila komise ustanovená jm prorektorkou Opatrnou ke zřízení školky. 
Komise vyslovila se záměrem souhlas. Dále proděkan Nigrin informoval o finančních 
otázkách zřízení školky, některých event. stavebních úpravách a o již dříve formulovaném a 
trvajícím nesouhlasu UK FHS, které preferuje uchovat prostor jako místnost pro studenty. 
Téma bude dále diskutováno, výhled na případné zřízení školky je ale až za cca 2 roky. 
6c) informoval o e-mailu, který rozeslal společně s p. Ježkem, vedoucím CIVT o výběrovém 
řízení, v rámci kterého bude poptána informační a prezentační technika pro UK FSV 
6d) Vedoucí KJP PhDr. Mistrová bude podávat v rámci rozvojových programů žádost o 
prostředky na pořádání jazykových kurzů pro akademické pracovníky. Zatím projevilo zájem 
23 pracovníků. Vznesl dotaz na hrazení části kurzu. K tomu uvedla tajemnice fakulty, že je 
možné hradit část ze sociálního fondu. 
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7) Ing. Z. Beníšková – tajemnice fakulty 
7a) Ředitelé ISS a IPS zaslali dopis o trvalém silném zatékání do prostor jejich institutů. 
Informovala o této situaci dopisem ředitele Správy budov a zařízení UK se žádostí o schůzku 
k řešení. RUK tyto závady nereklamoval, protože reklamační doba již skončila, požádal 
Metrostav o návrh řešení. Po prošetření Metrostav navrhuje buď pravidelné opravy, nebo 
vyměnit celou fasádu. 
7b) od Správy budov a zařízení UK obdržela k vyjádření „Poptávku pojištění podnikatelských 
rizik pro UK, vypracovanou společností FIDENCIA pro případy požárů, výbuchů, zřícení 
letadla, vichřice, tíhu sněhu, apod. s vyčíslením pojistného a finanční spoluúčasti fakult.“ 
S výší pojistného je možné souhlasit, pouze v případě požáru se domnívá, že částka je příliš 
vysoká. Kolegium vyslovilo s jejím názorem souhlas. 
7c) informovala o komunikaci s časopisem Sociál a upřesnila podmínky nákupu softwaru 
Kerio 
 

8) PhDr. Ing. Petr Soukup – proděkan pro studijní záležitosti 
8a) informoval o hodnocení kurzů 
8b) Šablony Bc. prací – vzhledem k existenci několika užívaných verzí šablon nemusí 
studenti v LS 2011 povinně přestoupit na jednotnou, inovovanou, aktuální verzi, tj. v případě 
již zpracované texty mohou odevzdat v neaktuální šabloně. V tomto smyslu zašle informaci 
ředitelům institutů. Aktuální verze bude používána od dalšího roku a může být pro potřeby 
jednotlivých institutů (ze strany vedení institutů) částečně modifikována. Projedná s řediteli 
institutů. 
 

9) PhDr., JUDr. T. Karásek, Ph.D. – proděkan pro zahraniční styky 
9a) výsledky projektu ERASMUS – písemně informoval studijní komisi AS UK FSV 
9b) Studijní pobyt studentky PGS na IPS – jedná se o studentku z Oxfordu, tj. nepartnerské 
univerzity. Vznesl dotaz na možnost prominutí školného a otázku statusu studentky. 
Kolegium vzhledem k příchodu studentky ze špičkového pracoviště i vzhledem k dalším 
náležitostem jejího pobytu souhlasí s prominutím školného a pověřuje proděkana ověřením 
legislativních náležitostí. 
9c) Propagace mimořádných přednášek – vznesl dotaz na nejvhodnější formu propagace. 
Děkan a proděkan Láb uvedli, že propagace má být vedena přes pracoviště PR, popř. přes Ing. 
Kota, CIVT. Upoutávky mají být standardně prezentovány v aktualitách na fakultním webu, 
webových stránkách institutů a v Newsletteru. 
 

10) prof. RNDr. J.Á. Víšek, CSc. – proděkan pro vědu a výzkum 
10a) Informoval o aktuálních grantových výzvách z programů OPPA a OPPK. Za každou 
fakultu UK může být v rámci OPPA podán pouze 1 návrh. V prioritní ose č. 3 (OPPA) 
požaduje RUK do 18. 5. 2011 informaci, zda fakulta bude podávat žádost o projekt. 
10b) Přednesl otázku zařazení do RIVu – kniha prof. M. Petruska byla vyřazena 
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s vysvětlením, že se nejedná o vědeckou publikaci. Děkan požádal o stanovisko ředitele ISS. 
10c) Cena rektora / pro pedagogy a vědecké pracovníky – nezískala žádná publikace 
nominovaná FSV UK.  
 
 
Zapsala: H. Krsová 
Vidi: MgA. F. Láb, Ph.D. 
 


