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Dne 23. května 2011     

 
Přítomni: Z. Beníšková, T. Karásek, J. Končelík, M. Kubát, F. Láb, T. Nigrin, P. Soukup, 
J. Á. Víšek 
 
Sdělení děkana: 
 
1) Poděkoval proděkanu Soukupovi za organizační zajištění cyklojízdy v rámci Rektorského 
dne 18. května 2011 a za reprezentaci vedení na studentském akci „FSV parník“ dne 19. 
května 2011. 
2) Všem zúčastněným poděkoval za účast na promocích, jmenovitě pak ocenil operativní 
řešení výjimečného průběhu promoce ze strany promotora prof. Krause. 
3) Připomněl dnešní setkání vedení fakulty s posluchači v Jinonicích a následné setkání 
akademické obce o návrhu věcného záměru zákona o vysokých školách. 
4) Proděkanu Lábovi a pracovníkům CIVT poděkoval za odborné a organizační zajištění 
Telemostu do Bratislavy ke konání rozhovoru s generálním tajemníkem NATO dne 19. 
května 2011, poděkování vyslovil i slovenský partner. 
 
Sdělení proděkanů a tajemnice fakulty 
5) doc. PhDr. M. Kubát, Ph.D. – proděkan pro PGS a další formy vzdělávání 
informoval o poradě proděkanů u jm prorektorky Opatrné, která se bude konat tento týden 
 
6) MgA. F. Láb, Ph.D. – proděkan pro vnější vztahy 
6a) informoval o rozhovoru děkana na ČRo6 
6b) doplnil výslovné poděkování pracovníkům CIVT za zajištění Telemostu 
 
7) PhDr. T. Nigrin, Ph.D. – proděkan pro rozvoj 
7a) jm prorektorka Opatrná rozeslala akademickým pracovníkům a pracovnicím, 
doktorandům a doktorandkám fakulty dotazník, který pomůže zmapovat osobní a pracovní 
život na UK; vyplnění dotazníku trvá 15–20 minut a je potřeba do 10. 6. 2011 odeslat na 
RUK; proděkan Nigrin žádá o účast ze strany fakulty 
7b) informoval o zasedání správní rady areálu Jinonice, na kterém by měl být doporučen 
požadavek IPS a IMS k jednorázové opravě – zatékání do objektu, v souladu s jednáním 
tajemnice fakulty s ředitelem Správy budov a zařízení UK 
7c) Obdržel, společně s pí. tajemnicí, dopis vedoucí SVI se žádostí o projednání financování 
II. etapy rekonstrukce SVI. Je nutné vypracovat investiční záměr. Po dohodě s tajemnicí, 
vzhledem k zahájení rekonstrukce, začátkem června 2011, bude napřed podepsána smlouva a 
posléze Dodatek ke smlouvě. 
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8) Ing. Z. Beníšková – tajemnice fakulty 
Připomněla termín 1. června 2011 – na předběžnou registrace žádostí o příspěvky na úroky 
z úvěrů na bytové potřeby a 30. 6. – termín dodání žádostí o příspěvky na úroky z úvěrů na 
bytové potřeby. 
 
9) PhDr., Ing. Petr Soukup – proděkan pro studijní záležitosti 
9a) probíhá hodnocení druhého běhu kurzů 
9b) kontrola závěrečných prací 
9c) obdržel výsledky SCIO k přijímacím jednokolovým řízením, garanti schválili, UK zaslalo 
stanovisko MŠMT závazné limity financovatelného počtu studentů pro rok 2011 
 
10) PhDr., JUDr. T. Karásek – proděkan pro zahraniční styky 
Informoval o návštěvě a přednášce moldavského ministra zahraničních věcí. 
 
11) prof. J. Á. Víšek, CSc. – proděkan pro vědu a výzkum 
11a) Byla vyhlášena Cena ministra školství, mládeže a tělovýchovy za výzkum. Termín 
odeslání návrhů na odd. vědy UK FSV: 3. června 2011. Podrobnosti k udělení byly zaslány 
na jednotlivé instituty. 
11b) do veřejné soutěže Grantové agentury ČR – Projekty na podporu excelence v základním 
výzkumu – za UK FSV byly podány 2 projekty v roli spolupracujícího pracoviště: 
IES (dr. Horváth) – navrhovatel VŠE 
IMS (dr. Bečka) – navrhovatel Ústav soudobých dějin AV ČR. 
 
Zapsala: H. Krsová 
Vidi: MgA. F. Láb, Ph.D. 


