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Dne 27. června 2011 

 
Přítomni:  Z. Beníšková, T. Karásek, J. Končelík, M. Kubát, T. Nigrin, P. Soukup 
Host: Ing. M. Hollmannová 
 
Omluveni: F. Láb, J. Á. Víšek 
 
Sdělení děkana: 
1) Informoval o průběhu jednání rozšířeného kolegia rektora, konaného dne 20. 6. 2011, 
především o změnách v systému financování. Materiál pošle proděkanům a ředitelům 
institutů. 
 
Informace proděkanů a tajemnice fakulty: 
2) doc. PhDr. M. Kubát , Ph.D. – proděkan pro PGS a další formy vzdělávání 
informoval o přípravě projekt OPPA Praha – inovace doktorského studia – termín odevzdání 
na RUK 29. 6. 2011 
 
3) PhDr. T. Nigrin,  Ph.D. – proděkan pro rozvoj 
3a) problematika KaM v Jinonicích – FHS souhlasí se společným postupem s FSV, s FF 
probíhají jednání 
3b) rozvojové programy MŠMT ČR – z RUK by do konce června mělo být zasláno jejich 
znění, informoval stávající řešitele 
3c) závěrem měsíce července osloví ředitele institutů ohledně prostorových potřeb 
3d) Dne 27. 6. 2011 zasedá ediční komise, zejména ohledně projednání podpory systému 
vydávání monografií, ohodnocení jejich autorů, navýšení fondu ediční komise a stipendijního 
fondu, pokud se na vydávání budou podílet studenti. Počátkem října připraví k této 
problematice návrh opatření děkana. 
3e) Jazykové kurzy organizované KJP – měly by se týkat nejen administrativních pracovníků 
fakulty, ale i pedagogů. Cena kurzu je zatím propočtena na cca 4 000 Kč. Z toho 2 000 Kč 
bude hrazeno ze sociálního fondu. 
 
4) Ing. Z. Beníšková – tajemnice fakulty  
K 1. červnu 2011 byla provedena předběžná registrace žádostí o příspěvky na úroky z úvěrů 
na bytové potřeby a 30. 6. 2011 byly předloženy žádosti o příspěvky na úroky z úvěrů na 
bytové potřeby, doporučila vyplácený příspěvek nezvyšovat. Členové kolegia vyslovili 
souhlas. 
 
5) PhDr. Ing. P. Soukup – proděkan pro studijní záležitosti 
5a) přijímací zkoušky – probíhají náhradní termíny 
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5b) poděkoval pedagogům IKSŽ a IPS za účast na státnicích při stávkovém dni 
5c) Kontrola plagiátů – informoval o výsledcích kontroly, provedené v systémech Theses a 
Urkund, výsledky byly dobré. Konstatoval, že jsme první fakulta UK, která tímto způsobem 
s plagiáty pracovala. 
5d) Termíny promocí v akademickém roce 2011/2012: 
mgr. podzim – 20. a 21. 9. 2011 od 9:00 do 16:30 hod v Karolinu 
bc. podzim – 25. 10 až 27. 10. 2011 od 9:00 do 15:30 MFF UK Malostranské nám., 25. 10. až 
do 16:30 hod. 
mgr. jaro – 29. 3. 2012 od 9:00 do16:30 hod v Karolinu 
bc. jaro – 30. 3. 2012 od 9:00 do 15:00 hod na MFF UK, Malostranské nám. 
Promoce začínají vždy v časech 9:00, 10:30, 12:00, 13:30, 15:00 a trvají cca 50–60 minut. 
 
6) PhDr. JUDr. T. Karásek, Ph.D. – proděkan pro zahraniční styky 
6a) je připravována nová smlouva mezi RUK a univerzitou Soochow Taiwan 
6b) proběhlo jednání ohledně zastupování za odcházejícího vedoucího OZS s negativním 
výsledkem, rozhodnuto zástupce na srpen nejmenovat 
 
Závěrem popřál děkan pracovníkům fakulty příjemné a pohodové léto a nabrání nových sil. 
 
 
Zapsala: H. Krsová 
Vidi: MgA. F. Láb, Ph.D. 


