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Dne 18. 4. 2011 
 

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

1) informoval o schválení rozpočtu na zasedání AS UK FSV dne 12. dubna 2011. 
2) na témže zasedání AS UK FSV byly předány první diplomy za „zlaté kurzy“. 

Poděkoval proděkanu Soukupovi, který byl tvůrcem a gestorem této akce. Doufá, že i další 
kola hodnocení budou stejně úspěšná. 

3) informoval o návrhu statutu ceny VR UK FSV – požádal proděkany o připomínky a 
podněty 

4) informoval o záměru realizovat do léta 2011 výběrová řízení na pozice dvou 
vedoucích oddělení děkanátu (vedoucí EO a vedoucí PTO). V této souvislosti označil 
za vhodné celofakultně sjednotit systém evaluace vedoucích pracovníků, tj. též pro zbývající 
pozice nastartovat čtyřletý cyklus evaluace formou výběrových řízení – podle vzoru aktuálně 
uplatňovaného na ředitele, vedoucí kateder, vedoucího CESES a na vedoucí tří součástí 
děkanátu (KJP, CIVT a SVI). K tomu tajemnice uvedla, že potenciálního výběrového 
na funkci tajemníka fakulty by se nezúčastnila a předala do rukou děkana návrh znění dohody 
o rozvázání svého pracovního poměru. Dále uvedla, že podle jejího názoru nejsou výběrová 
řízení v souladu se Statutem UK FSV. Děkan v této souvislosti konstatoval, že je 
přesvědčený, že nějaká forma evaluace pracovníků děkanátu je pro další rozvoj fakulty zcela 
nezbytná a označil za potřebné věc s tajemnicí podrobněji projednat po skončení kolegia 

5) školka pro děti zaměstnanců UK FSV – spolupráce s FF UK je potvrzena 
6) nový Jednotný vizuální styl připravovaný UK – kolegium vyjádřilo podporu návrhu 

na sjednocení vizuálního stylu UK 
 
Informace proděkanů a tajemnice fakulty 

7) MgA. Filip Láb, Ph.D. – proděkan pro PR 
7a) informoval o propagaci „zlatých kurzů“ – informace a fotogalerie z předávání diplomů 
na www stránkách fakulty a na Facebooku 
7b) byla připravena propagace Letních škol pro článek v Hospodářských novinách 
7c) Jako člen přípravné skupiny k novému manuálu korporátní identity UK se zúčastnil 
porady u jm prorektora Šobra. Vysvětlil podrobně obsah a formu nových návrhů, např. 
doplňků loga, barevné varianty pro vyznačení fakult, kateder, součástí, návrhy nových vizitek, 
hlavičkových papírů, razítek, desek, apod. Kolegium se usneslo, že děkan návrh UK podpoří 
písemně. 
 

8) PhDr. T. Nigrin, Ph.D. – proděkan pro rozvoj 
8a) školka – jednal s jm prorektorkou Opatrnou, UK bude podporovat vznik dětských koutků 
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na fakultách, doc. Kuchař (ISS) připravuje anketu. Dětský koutek uvažovaný v areálu 
Jinonice pravděpodobně nebude podporován FHS UK, které si přeje zachovat prostor 
ve stávajícím určení – jako studentskou místnost. 
8b) probíhá jednání ohledně přerozdělení počítačových místností v areálu Jinonice, 2 
počítačové místnosti nejsou využívány, jednáno o možnosti jejich využití jako místností 
seminárních 
 

9) PhDr. Ing. P. Soukup – proděkan pro studijní záležitosti 
9a) požádal o rozvahu nad návrhem harmonogramu a o případné podněty k němu 
9b) od 18. 4. do 6. 5. 2011 probíhá 2. kolo hodnocení kurzů, vyhlášení výsledků proběhne 
na konci června 
 
Zapsala: H. Krsová 
Vidi: MgA. Filip Láb, Ph.D. 
 


