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                                                                                                  Dne 2. května 2011  
 

Přítomni:  Z. Beníšková,  T. Karásek, J. Končelík, M. Kubát, F. Láb, T. Nigrin, P. Soukup, 
J.Á. Víšek 
  
Sdělení děkana: 
1) Podle dopisu JM prorektora Šobra v návaznosti na informaci z rozšířeného kolegia rektora 
je možné potvrdit rozšířenou možnost podávání návrhů na ubytování většího počtu kvalitních 
studentů magisterského studia na Hlávkově koleji. Žádosti je nutné doručit na rektorát UK do 
5. 5. 2011. 
2) Dne 10. června 2011 v 9,00 hod. se koná ve velké aule Karolina slavnostní akt, při kterém 
absolventi U3V obdrží osvědčení o absolvování. 
3) Znovu otevřel k diskuzi návrh na pravidelnou evaluaci oddělení děkanátu. Připomněl 
záměr výkonového odměňování, hodnocení by mělo být svázáno s odměnami. V diskuzi byla 
konstatována potřeba při náhledech na mechanismus hodnocení rozlišovat mezi 
pedagogickými a administrativními pracovníky. Kolegium se z většiny přiklonilo k potřebě 
spuštění pravidelného hodnocení oddělení děkanátu, přípravou mechanismu byl pověřen 
proděkan Soukup.  
 
Informace tajemnice a proděkanů fakulty 
4) doc. PhDr. Michal Kubát, PhD. – proděkan pro PGS studium a další formy vzdělávání 
Informoval o poradě proděkanů dne 20. 4. 2011 na RUK, kterou absolvoval s prof. Víškem, 
zaměřenou především na doktorské studium. Jedná se např. o jinak probíhající hodnocení 
studentů doktorského studia, bude třeba stanovit i garanty doktorského studia u nových 
akreditací a reakreditací. Bylo konstatováno, že bude zřejmě zapotřebí revidovat rámcové 
studijní programy doktorského studia. Ve všech bodech považuje kolegium za vhodné vyčkat 
na manuál k reorganizaci doktorského studia připravovaný RUK. 
 
5) MgA. Filip Láb, PhD.- proděkan pro vnější vztahy 
5a) otázka Alumni – ředitelé institutů byli vyzváni, aby, pokud tak ještě neučinili, pro tuto 
problematiku delegovali jednoho pracovníka. Odpovědným pracovníkem fakulty pro otázky 
Alumni je H. Klamková, PhD. z úseku vnějších vztahů 
5b) probíhá testování www stránek a dokončuje se příprava nové formy Newsletteru 
5c) zítra, tj. 3. května 2011 vyjde v LN rozhovor s děkanem fakulty o završení prvního roku 
práce nového vedení fakulty 
5d) 4. května 2011 se koná v prostorách Hollaru v rámci Majálesových oslav Pavlač – festival 
studentů UK FSV. Výuka v Hollaru bude od 12,30 hod zrušena. 
5e) 18. května 2011 bude probíhat Rektorský den určený pro studenty, pedagogy a 
zaměstnance UK, fakulta na tento den plánuje sportovní aktivitu – děkanskou cyklojízdu. 



Hollar i Opletalova budou otevřeny. 
 
6) PhDr. Tomáš Nigrin, PhD. – proděkan pro rozvoj 
6a) informoval o práci CIVT na tvorbě kontaktů-medailonků, sdružujících v plánované 
podobě všechny kontaktní informace o zaměstnanci FSV (volitelně i s jeho fotografií), 
vytvořených na základě konceptu proděkana Soukupa, pro všechny pracovníky fakulty; 
částečně budou použity údaje ze SISu, částečně budou údaje zajištěny sekretariáty institutů 
6b) Zasedání správní rady AJ – probíhá dne 2. 5. 2011. Na programu bude především 
financování oprav knihovny. Bude jednat o přetvoření jedné nevyužívané počítačové učebny 
v seminární místnost. 
 
7) Ing. Zuzana Beníšková – tajemnice fakulty 
7a) nákup prezentační techniky – připravila investiční záměr, předložen RUK ke schválení 
7b) informovala o rekonstrukci CDMS Krystal, bude provádět Správa budov a zařízení UK 
7c) seznámila kolegium se stavem realizace zakázky na opravu světlíku v Opletalově ulici 
7d) Fakulta podepsala novou smlouvu s firmou Pražská energetika, a.s., která zvítězila ve 
výběrovém řízení na dodávku energií. Poskytovatel se tak nemění (Pražská energetika, a.s. 
byla i dříve dodavatelem FSV), cena je ale nyní o 25% nižší. 
Na základě veřejné zakázky byla podepsána nová smlouva i na dodávku plynu – s firmou 
Lumius, cena o 20% nižší než byla doposud. 
7e) elektronický oběh dokladů – v první fázi se nebude týkat účetních dokladů s ohledem na 
legislativní opatření k elektronickému podpisu 
7f) vznesla dotaz, zda může předložit Výroční zprávu o hospodaření na příští AS; pan děkan 
rozhodl, že bude předložena Výroční zpráva jako celek a to až na červnovém zasedání AS 
7g) do programu Student je nutné doplnit údaje o vyjíždějících studentech. Do 31. 8. 2011 
připraví vedoucí studijního a vedoucí zahraničního oddělení. 
 
8) PhDr. Ing. P. Soukup – proděkan pro studijní záležitosti 
8a) informoval o nápravě technického nedostatku v souvislosti s podáváním přihlášek do PGS 
8b) seznámil se současným stavem garantů na IPS a navrhl opatření k zabezpečení plynulého 
chodu jejich práce – kolegium vyslovilo souhlas 
8c) harmonogram akademického roku na rok 2010/2011 – od proděkana Nigrina obdržel 
připomínky k několika termínům v LS. Po diskuzi v kolegiu děkana budou provedeny některé 
doplňky. Harmonogram byl schválen a doporučen k projednání na AS. 
 
9) PhDr. JUDr. T. Karásek, PhD. – proděkan pro zahraniční styky 
byla ukončena výběrová řízení pro program ERASMUS. Podrobně informoval o procesu 
krácení finančních prostředků, nutnosti přerozdělování a o upřednostňování studentů bc. 
studia. V souvislosti s touto agendou vznesl podnět k přijmutí brigádníka na cca dvojměsíční 
období pro OZS. Kolegium vyslovilo souhlas. 
Pro příští rok bude vyžadovat definovaný a předem zveřejněný mechanismus krácení pro 
každý z institutů (např. preference dle univerzity atp.). 
 
10) Prof. RNDr. J.Á. Víšek, CSc. – proděkan pro vědu a výzkum 
10a) Suweco CZ  a Elsevier BV vyhlásily soutěž „Česká naděje 2010 – Scopus Awards“. 
Cena se uděluje mladým vědcům do 35 let za původní vědeckou práci, která již byla 
publikována ve vědeckém časopise. Termín odevzdání na odd. vědy: 13. května 2011 
(informace byla rozeslána na jednotlivá pracoviště )  
10b) Habilitační a jmenovací řízení – RUK zaslal na fakulty doporučení ohledně průběhu 
habilitačních a jmenovacích řízení. Materiál byl zaslán ředitelům institutů. Prof. Víšek 
zdůrazňuje, že je nutné věnovat zvýšenou pozornost odesílaným materiálům, stává se, že jsou 
vráceny jen kvůli nepřesnostem v podání a technickým chybám. 



 

 

FAKULTA SOCIÁLNÍCH VĚD  
UNIVERZITY KARLOVY 
V PRAZE 

 

________________________________________________________________ 

 
Záp i s  z  j ednán í  ko leg ia  děkana  
 

________________________________________________________________ 
Univerzita Karlova v Praze, Fakulta sociálních věd  dekan@fsv.cuni.cz 

Smetanovo nábřeží 6, 110 01 Praha 1   tel: 222 112 236  

 

 

10c) projekty FRVŠ – bylo podáno 7 projektů 
10d) projekty GA ČR, počátek řešení 2012 – celkem 25 projektů 
 
Zapsala: H. Krsová 
Vidi: MgA. F. Láb, PhD. 


