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Dne 31. ledna 2011 
 
Přítomni: Z. Beníšková, J. Končelík , T. Karásek, M. Kubát F. Láb, T. Nigrin, P. Soukup 
Omluven: J. Á. Víšek 
 
 
Sdělení děkana: 
 1) uvedl hlavní bod jednání – testování webu 
 
Informace proděkanů a tajemnice fakulty 
 

2) doc. PhDr. Michal Kubát, Ph.D.– proděkan pro PGS studium a další formy vzdělávání 
2a) informoval o Operečním programu vzdělávání pro konkurenceschopnost. Fakulta by 
mohla do programu vstoupit za předpokladu spolupráce s mimopražskou univerzitou, 
např. založením konsorcia s mimopražskou univerzitou. Program je obdobou OPPA pro 
pražské studenty. Kolegium rozhodlo, že program není pro fakultu jako celek vhodný. 
Doc. Kubát bude informovat oddělení vědy, informace o možnostech OPVK budou 
postoupeny ředitelům institutů.  
 
3) MgA. Filip Láb, Ph.D. – proděkan pro PR 
3a) www stránky – byly zapracovány připomínky k nové grafické úpravě intranetu a 
extranetu 
3b) jako zástupce fakulty se účastnil akce Gaudeamus – domnívá se, že je třeba v brožurce 
reagovat na některé změny a více se orientovat na středoškoláky 
3c) informoval o schůzce se zástupcem medií ohledně cizojazyčných studijních programů 
3d) ve stavu příprav jsou 2 dokumenty – etický kodex pro zahraniční studenty a veřejná 
prezentace pracovníků fakulty. Z diskuze vyplynulo, že by stručnější kodex měl být i pro 
studenty české. K veřejné prezentaci bylo vyžádáno stanovisko právního oddělení RUK. 
V diskuzi bylo vyjádřeno stanovisko o nezbytnosti předpisu, Láb ve spolupráci s panem 
děkanem připraví opatření – interní doporučení, které bude rozesláno zaměstnancům 
fakulty.  
 
4) PhDr. Tomáš Nigrin, PhD. – proděkan pro rozvoj 
4a) jm pror. UK M. Tichý rozeslal proděkanům pro rozvoj pozvánku na konferenci 
Urbanistická vize UK 2030, která se koná 3. února 2011 v Modré posluchárně UK. 
Požádal o souhlas s pozváním zástupce AS UK FSV. Kolegium souhlasí 
4b) nové www stránky fakulty – připomínky k intranetu byly zapracovány. Stávající www 
stránky by měly fungovat do 13. února 2011, od 14. února 2011 bude fungovat pouze 
nový intranet a extranet. Do této doby budou odstraněny připomínky, které se objeví v 
rámci dnešního alfa testu a následného beta testu, který proběhne v příštím týdnu za účasti 
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studentů a zaměstnanců. 
 
5) Ing. Zuzana Beníšková – tajemnice fakulty 
5a) k dotazu člena AS UK FSV PhDr. Krištoufka k placení tubusů zjistila, že tubusy si 
studenti hradí pouze, jestliže se nezúčastní rigorozních promocí (v případě účasti jsou 
zahrnuty v ceně promoce). Zjistí o kolik se jedná studentů. K tématu se ještě kolegium 
vrátí, nicméně v diskuzi konstatována shoda kolegia na náhledu, že veškeré náklady 
rigorozního řízení by měly být zahrnuty v jediném poplatku za řízení jako celek. 
 
6) PhDr. Ing. Petr Soukup – proděkan pro studijní záležitosti 
6a) proběhla schůzka se zástupci AS ke stipendijnímu řádu – připomínky, které vyplynuly 
ze schůzky, rozeslal 
6b) ze schůzky s kancléřem UK k pravidlům studia a ke sjednocení s pravidly UK 
vypracoval návrh, která zaslal k projednání na AS UK FSV. 
 
7) JUDr. PhDr. Tomáš Karásek, Ph.D. – proděkan pro zahraniční styky 
7a) ředitelům institutů rozeslal podklady k výzkumu a doktorskému studiu se žádostí o 
připomínky 
7b) v dubnu proběhne v ČR návštěva lichenštejnského knížete Hanze Adama II. Vedení 
RUK požádalo o garanta studentské účasti a navrhlo prof. L. Rovnou. PhDr. Nigrin 
požádal o spoluúčast PhDr. Kunštáta při zajištování účasti. Kolegium vyslovilo souhlas. 
 

 
 
Zapsala: H. Krsová 
Vidi: J. Končelík 
 
 

 
 


