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Dne 31. října 2011 
 
Přítomni:  T. Karásek, J. Kolek, J. Končelík, M. Kubát, F. Láb, T. Nigrin, P. Soukup 
Omluveni: J. Á. Víšek 
 
Sdělení děkana: 
1) informoval o schválení sabatiklu pro prof. PhDr. Blanku Říchovou, CSc. – kolegium FSV 
UK žádost podporuje   
2) připomněl termín (1. 11. 2011) k odevzdání podkladů pro akademický senát   
3) upozornil kolegium na nutnost zúčastnit se Hyde parku v pondělí 7. 11. 2011 od 16.00 hod. 
– prezentace agendy jednotlivých proděkanů FSV UK  
4) rozšířené kolegium rektora se bude konat v pátek – důležitým bodem pro FSV UK bude 
financování vědy 
 
Informace proděkanů fakulty: 
 
5) doc. PhDr. M. Kubát, Ph.D. – proděkan pro PGS a další formy vzdělávání 
5a) informoval získání projektů vyhlášených Grantovou agenturou ČR: 
Grantová agentura České republiky vyhlásila výsledky projektů s počátkem řešení 
1.1.2012. FSV získala 7 projektů z toho 5 standardních a 2 postdoktorské. 
 

 Standardní projekty Postdoktorské projekty 
  podané získané podané získané 
IES 4 3 1 0 
IKSŽ 2 1 1 0 
IMS 2 0 3 1 
IPS 2 0 2 0 
ISS 3 1 3 1 
CESES 2 0 0 0 
Celkem 15 5 10 2 
 
Úspěšní žadatelé: 
IES – doc. Ing. V. Benáček, CSc. 
          R. Horváth, Ph.D. 
          J. Novák, M.Sc. Ph.D. 
IKSŽ – PhDr. P. Bednařík, Ph.D. 
IMS – Mgr. T. Weiss, M.A. Ph.D. 
ISS – doc. PhDr. A. Veselý, Ph.D. 
          PhDr. B. Spalová, Ph.D. 
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5b) informoval o výzvě MPSV – Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost v oblasti 
mezinárodních vztahů: 
MPSV informovalo o výzvě z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost v 
oblasti mezinárodních vztahů. Projekty financované na tři roky musí být ukončené do 
června 2015. Projekt může být realizován na celém území ČR včetně Prahy.  
Podporují se tyto aktivity: založení a/nebo rozvoj tematické sítě na základě sdílení zkušeností 
a dovedností se zahraničními partnery; výměna zkušeností a přenos dobré praxe mezi 
tuzemskou a zahraniční tematickou sití; šíření získaného know-how a výstupů projektu. 
Termín oddělení vědy: jedná se o průběžnou výzvu do 31.12.2013. Nejbližší termín pro 
odevzdání žádostí bude zveřejněn v průběhu října. 
 
  
6) MgA. F. Láb, Ph.D. – proděkan pro vnější vztahy  
6a) potvrzuje konání Hyde parku dne 7. 11. 2011 od 16:00 hod. s plánovanými krátkými 
prezentacemi proděkanů 
6b) byly zpropagovány volby do AS FSV UK, kandidátky se podávají do 11. listopadu 2011 
6c) sdělil, že byla vydána nová sada aktuálních letáčků o studiu  
6d) fakulta je zastoupena na veletrhu vzdělávání Gaudeamus v Brně 
 
7) PhDr. T. Nigrin, Ph.D. – proděkan pro rozvoj 
7a) informoval o možnostech řešení spojených se schválením rozpočtu knihovny v Jinonicích 
7b) informoval o zasedání areálové správní rady v Jinonicích a o možnosti zvýšení počtu 
vjezdových karet do garáží v Jinonicích – rozdělování karet přenechat ředitelům institutů 
7c) informoval o stavu přípravných prací na CDM (budova Krystal), poděkoval KJP za 
připomínky 
 
8) PhDr. Ing. P. Soukup – proděkan pro studijní záležitosti 
8a) informoval o akreditaci double-degree programu Corporate Strategy and Finance in 
Europe – doporučuje zařadit na program k projednání na slavnostní Vědeckou radu FSV 9. 
11. 2011 
8b) požádal kolegium o vyjádření k připravovanému návrhu opatření ke státním zkouškám  
8c) zahájil debatu ohledně udělování pochvaly děkana  
 
9) PhDr. JUDr. T. Karásek, Ph.D. – proděkan pro zahraniční styky 
9a) informoval o podpisu dohody s ruskou státní humanitní univerzitou, termín podepsání 
dohody bude upřesněn 
9a) informoval o případu, kdy se student nezúčastnil výjezdu do zahraničí na stáž – je nutné 
vytvořit opatření, které by omezilo tento typ chování, např. formou omezení dalšího výjezdu 
studenta  
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10) Ing. J. Kolek - tajemník 
10a) informoval o školení BOZP a PO vedoucích pracovníků 
10b) informoval o změně zákoníku práce od 1. 1. 2012 – dohody o provedení práce, děkan 
požádal o přípravu podkladů k vytvoření pracovní smlouvy pro paní Bludskou  
 
 
Zapsala: Klára Novosadová 
Vidi: proděkan pro vnější vztahy Filip Láb 
 
 
 


