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Dne 17. ledna 2011 
 

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

1) zaslal jm rektorovi dopis s reakcí na návrh DZ UK 2011–2015, kde jménem FSV 
poděkoval za možnost se na přípravě dokumentu podílet a konstatoval, že se fakulta s 
formulovanými cíli a strategiemi ztotožňuje; v následné diskuzi připomněl, že dokument je 
pro fakultu závazný a bude zásadní i pro její strategii – a zdůraznil, že je třeba se o nový DZ 
UK opřít při přípravě nového fakultního DZ 
2) informoval, že ve středu 12. 1. 2011 se uskutečnila návštěva jm prorektorky Opatrné v 
jejímž rámci byly diskutovány především možnosti dalšího rozvoje fakultních programů 
CŽV 
3) započal ve spolupráci s ředitelem CERGE jednání s cílem ucházet se o přiznání dr. h. c. 
prof. Orley Ashenfelterovi (a návrh CERGE) 
4) je vypsáno výběrové řízení na vedoucí/ho CESES 
 

Informace proděkanů a tajemnice fakulty: 
 

2) MgA Filip Láb, Ph.D. – proděkan pro PR  
2a) uskutečnila se schůzka ohledně propagace cizojazyčných programů 
2b) jsou vytištěny kapesní kalendáře v české a anglické verzi 
2c) proběhla schůzka s šéfredaktorkou časopisu Sociál – následně byl vydán nový 

článek, kde již byla uvedena fakta 
2d) informoval o publikaci o dějinách budovy Karolinum od Josefa Petráně – obdržel 

od nakladatelství vzorový výtisk, publikace je vhodná jako dar pro návštěvy – několik kusů 
bude k dispozici v kanceláři PR (v české a anglické verzi) 

2e) ve čtvrtek se uskuteční schůzka s jm prorektorem Šobrem, mj. ohledně jednotného 
vizuálního stylu univerzity 

2f) možnost využití fasády budovy Hollar jako prostoru pro reklamní banner - 
tajemnice informovala o odeslání žádosti na odbor památkové péče magistrátu, odpověď však 
může trvat delší dobu 

 
3) PhDr. Tomáš Nigrin , PhD. - proděkan pro rozvoj  
3a) intranet – Ing. Kot provedl revizi toho, co již na intranetu je a co chybí, rozešle e-

mail s prosbou o doplnění 
3b) wifi síť FSV_OPEN – diskuse o ponechání či zrušení, FSV_OPEN se nebude 

vypínat, dokud nebude jisté, že Eduroam funguje bezchybně; bude jednat s CIVT, které 
stránky případně zablokovat, apod. 
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3c) v pátek 21. 1. 2011 v 9:00 proběhne návštěva v CDMS Krystal, všichni ředitelé 
institutů byli zváni 
 

4) Ing. Zuzana Beníšková – tajemnice fakulty 
4a) informovala o schùzce s panem kvestorem: 
4aa) CDMS Krystal – v pátek 21. 1. 2011 se uskuteční prohlídka, poté případná 

konkretizace zájmu a dohoda na finančních podmínkách, volné jsou výukové a kancelářské 
prostory připravované původně pro FF UK 

4ab) prodej informačních letáčků o promocích: kvestor s prodejem souhlasí a 
doporučuje prodej přes IPC, které na promocích prodává upomínkové předměty, 30% marže; 
kolegium po diskuzi souhlasí s očekáváním úspory nákladů, o možnosti zakoupení brožury by 
studenti mohli být informováni předem e-mailem, konstatována potřeba označení místa 
prodeje; cena by měla odpovídat nákladům 

4ac) připravila odpověď odborové organizaci ohledně plánovaného opatření děkana o 
poskytování prostředků ze sociálního fondu, následně bude opatření vydáno 

7c) byly odevzdány závěrečné zprávy rozvojových projektů – poděkovala všem, podařilo 
se před termínem; také projekty GAČR 
 

5) JUDr. PhDr. Tomáš Karásek, Ph.D. - proděkan pro zahraniční styky 
5a) informoval o předběžné zprávě z velvyslanectví Makedonie – prezident by při své 

návštěvě ČR rád navštívil fakultu 
 

6) Prof. RNDr. Jan Ámos Víšek CSc. – proděkan pro vědu a výzkum 
6a) MŠMT vyhlásilo výzvu pro podávání projektů v Operačním programu vzdělávání 

pro konkurenceschopnost (OPVK) – oblast podpory Vysokoškolské vzdělávání. Výzva je 
určená vysokým školám na území celé České republiky včetně hl. m. Prahy. Minimální výše 
finanční podpory na jeden projekt je 10 milionu Kč (max. výše 100 mil. Kč). Projekty se řeší 
maximálně 36 měsíců.  
Podrobné informace http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy/4-vyzva-k-predkladani-
individualnich-projektu-ostatnich. 
Termíny oddělení vědy (lze po individuální domluvě prodloužit):  
1. kolo – 2. února 2011 (další kola – 6. dubna 2011 a 16. listopadu 2011); diskutována 
možnost využití formou celofakultního programu pro doktorandy 

 
Termín příštího kolegia děkana: 24. 1. 2011 v 9:45 hodin 

 
Zapsala: S. Fišerová 
Vidi: J. Končelík 
 


