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Dne 24. ledna 2011 
 

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

1) informoval o návrhu na sabbatical prof. Hynka Jeřábka, kolegium se vyjádřilo 
souhlasně  

2) sabbatical prof. Jiřího Peška v LS 2011: 
2a) ve funkci garanta jej bude zastupovat s účinností od 1. 2. 2011 doc. PhDr. Jiří 

Vykoukal, CSc.  
2b) vedením katedry německých a rakouských studií byl pověřen s účinností od 1. 2. 

2011 PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D. 
3) omluvil proděkana Soukupa, který kvůli úrazu kolena bude přibližně 3 týdny 

v pracovní neschopnosti 
4) byly podány dva návrhy na udělení ceny za prezentaci UK za FSV:  

4a) za reprezentaci univerzity na Expo 2010 – kolektivní návrh za tři instituty (IPS, IMS, 
IES),  
4b) za reprezentaci univerzity na Paralympijských hrách a dalších soutěžích: studentka Anna 
Kulíšková, lyžařka – návrh za IKSŽ 

5) diskutováno oprávnění fakulty na prodej a nákup 
6) proděkani Láb, Nigrin a Soukup zajistí beta test nového webu 
7) diskutován návrh formuláře pro podání návrhu na ocenění studenta pochvalou 

děkana za vynikající magisterskou diplomovou práci 
 

Informace proděkanů a tajemnice fakulty: 
 

8) doc. PhDr. Michal Kubát , Ph.D. – proděkan pro PR 
Operační program vzdělávání pro konkurenceschopnost (OPVK) – oblast podpory 

Vysokoškolského vzdělávání – je reálné podat žádost k dubnovému termínu (6. dubna 2011); 
bude sestavena skupina lidí, která by žádost vytvořila – proděkan pro PGS, proděkan pro vědu 
a výzkum, zástupci institutů: každý institut jmenuje jednoho zástupce, který má zkušenost se 
psaním grantových žádostí 

 
9) MgA Filip Láb, Ph.D. – proděkan pro PR  
9a) web: informoval o schůzce se zástupcem UVT RUK, Mgr. Stejskalem, které se 

zúčastnil společně s proděkanem Nigrinem minulý týden; společně s proděkanem Soukupem 
se domluvil na možnosti testování webu studenty, 

9b) v letošním roce se neobjeví žebříčky VŠ v Lidových novinách, Středisko 
vzdělávací politiky Pedf UK je v letošním roce nepřipravuje, tedy LN nemají podklady a jiné 
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žebříčky sestavovat nebudou 
9c) FSV UK byla zmíněna v hodnocení univerzit v deníku Zeit  – instituty IES a IPS se 

objevily na vysokých pozicích – chyběly některé údaje, které dr. Klamková doplňuje 
9d) ve spolupráci s Domem zahraničních služeb byla zahájena příprava účasti fakulty 

na zahraničních veletrzích 
9e) kontaktoval podobně zaměřené instituce s nabídkou pro odebírání fakultního 

newsletteru – některé fakulty se již vyjádřily, newsletter budou rády odebírat 
9f) informoval o schůzce s jm prorektorem Šobrem ohledně řešení jednotné vizuální 

strategie, webu a propagačních materiálů – manuál by měl být dokončen koncem 1. poloviny 
letošního roku (neurčitý termín), spuštění nových webových stránek není problém (v případě 
dodržení pravidel užití loga, apod.), po dokončení manuálu mohou být provedeny dílčí úpravy   
(např. nahrazena jednotné záhlaví stránek dle manuálu) ; zároveň doporučil nedělat větší 
zásoby tiskovin a počkat s vizitkami a hlavičkovými papíry  

 
10) PhDr. Tomáš Nigrin , PhD. - proděkan pro rozvoj  
10a) poděkoval paní tajemnici a pracovníkům děkanátu za zásadní posun při přípravách 

intranetu, do počátku dalšího týdne se bude moci otestovat a do konce dalšího týdne bude 
dopracován po obsahové práce 

10b) diskutována jednotná správa uživatele a jednotná autorizace – kromě SISu by mělo 
být otevřeno všechno, na horní černou lištu umístil odkazy na webmail, onelog, apod. pro 
snadný přístup – návštěvník se podívá jen do aktualit a přímo se dostane tam, kam potřebuje 

10c) v pátek se uskutečnila prohlídka v CDMS Krystal 
 

11) Ing. Zuzana Beníšková – tajemnice fakulty 
poděkovala za návrhy provozních a investičních nákladů pro letošních rok – přepošle 

proděkanovi Nigrinovi; vytyčí priority, do konce ledna je potřeba návrhy ocenit, začátkem 
února proběhne dohoda o tom, co by se letos realizovalo, pro investice jsou zdroje známy, u 
provozních věcí by si udělala pořadí, definitivně se rozhodne, až bude jasné, jaké jsou na 
provozní náklady prostředky 
 

12)JUDr. PhDr. Tomáš Karásek, Ph.D. - proděkan pro zahraniční styky 
12a) proběhlo výběrové řízení na semestrální pobyty na University of Richmond – vybráni 

3 studenti a 4 náhradníci 
12b) proběhlo výběrové řízení na letní školu The American Institute on Political and 

Economic Systems – nominováni 4 studenti 
12c) 8. a 9. 2. bude v Praze prezident Makedonie, možná by měl zájem o přednášku, bude 

upřesněno 
 

13)Prof. RNDr. Jan Ámos Víšek CSc. – proděkan pro vědu a výzkum 
13a) Výsledky výběrového řízení Fondu rozvoje vysokých škol na rok 2011: FSV 
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žádala celkem ve 13 projektech o 3538 tisíc Kč, byly schváleny 3 projekty celkem za 886 tisíc 
Kč (finanční spoluúčast fakulty ve výši 12.000 Kč).  
 
Žadatel 
 

Název Žádost Přidělené finanční 
prostředky 

doc. Říchová (IPS) Inovace magisterského 
povinného předmětu 
"Decentralizace - region 
- identita: politické 
systémy západní Evropy 
v re/konstrukci" 

58.000 Kč 58.000 Kč 
 
(z toho FSV:  
12.000 Kč) 

Mgr. Wolák (IKSŽ) Podpora tvorby 
multimediálního portálu 
medialnigramotnost.cz 

95.000 Kč 95.000 Kč 

Mgr. Slanec (IKSŽ) Rozvoj a inovace 
technického vybavení 
učebny grafického 
zpracování a zlomu 
periodik 

967.000 Kč 733.000 Kč 

   
13b) Kniha Kryštofa Kozáka – „Měkký podbřišek navždy: důsledky asymetrie mezi 

Spojenými státy a Mexikem“ byla kolegiem rektora vybrána k nominaci na Cenu Josefa 
Hlávky . 

 
Termín příštího kolegia děkana: 31. 1. 2011 v 9:45 hodin 

 
Zapsala: S. Fišerová 
Vidi: J. Končelík 
 


