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Dne 3. ledna 2011 
 
Přítomni:  Z. Beníšková, J. Končelík, M. Kubát, F. Láb, P. Soukup, J. Á. Víšek 
 
Sdělení děkana: 

1) popřál členům kolegia do nového roku 
2) informoval o záměru dne 11. ledna 2011 představit AS FSV návrh na nové 

proděkany kandidáty na funkce proděkanů:  
 2a) JUDr. PhDr. Tomáše Karáska, Ph.D., pedagoga Institutu politologických studí, 
jako kandidáta na funkci proděkana pro zahraniční styky 
 2b) PhDr. Tomáše Nigrina, Ph.D., pedagoga Institutu mezinárodních studií, jako 
kandidáta na funkci proděkana pro rozvoj 

3) příští týden je plánována návštěva jm prorektorky Opatrné – bude se týkat 
především celoživotního vzdělávání 
 

Informace proděkanů a tajemnice fakulty: 
4) doc. PhDr. Michal Kubát, Ph.D. – proděkan pro PGS a další formy vzdělávání 
4a) informoval o nutnosti požádat jm rektora o jmenování nových členů oborové rady 

doktorského studia na IMS, děkanovi připraví podklady 
4b) tajemnice informovala o komunikaci se studijním odborem RUK ohledně oprav 

v podmínkách přijímacího řízení do doktorského studia – jedná se o formální úpravy; 
konzultována potřeba osnovy, aby informace za obory byly jednotné 

 
5) PhDr. Ing. Petr Soukup – proděkan pro studijní záležitosti 
5a) rozešle studentům zprávu o tom, že potvrzení o studiu je možné tisknout přímo 

z aplikace SIS 
5b) společně s externím správcem SIS připravil manuál pro zapisování diplomových 

prací pro odpovědné zástupce kateder 
5c) informoval o společném memorandu s univerzitou v Kostnici vázaném na 

připravovanou akreditaci doc. Plechanovové, děkanát připraví průvodní podklad pro jm 
rektora 

5d) ve středu se uskuteční výběrové řízení na obsazení místa referentky pro PGS  
5e) diskutována otázka nového DZ – na dubnovém zasedání AS by jej chtěl děkan 

předložit, uzavřen a schválen AS by měl být před létem; do 10. února 2011 každý 
z proděkanů připraví vizi rozvoje svého resortu; 14. února 2011 proběhne diskuse na jednání 
kolegia 

 
6) Prof. RNDr. Jan Ámos Víšek CSc. – proděkan pro vědu a výzkum 
6a) Specifický výzkum vysokých škol (SVV) – pro rozpočítání finančních prostředků, 

které fakulta dostane přiděleny z rektorátu bude použit stejný vzorec, který používá při 
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rozdělování prostředků MŠMT (RUK se tohoto vzorce přidržel také) – rozpočítání na 
jednotlivé instituty – všechny instituty přesahují částku 400 000 Kč definovanou jako 
minimální přípustnou, a proto FSV nebude muset přistupovat ke slučování projektů (tak, aby 
minimální částku překročily). Částky jsou institutům rozpočítány následovně: 

Institut částka 

IES 1304444 
IKSŽ  922327 
IMS 1375800 
IPS 583077 
ISS 714352 

celkem 4900000 
 
6b) Cena Josefa Hlávky za původní knižní práci z oblasti vědecké a odborné literatury, 

která byla vydána v roce 2010 v České republice – do 7. ledna 2011 musí být nominace 
(může být více knih) podány na RUK; z IMS přišly 4 návrhy, za IPS 1 návrh; kolegium se v 
diskuzi o navržených knihách shodlo, že za FSV mají šanci uspět a budou na RUK k 
posouzení zaslány tyto knihy: 

a) Kozák, Kryštof: Měkký podbřišek navěky: důsledky asymetrie mezi Spojenými státy a 
Mexikem. Praha: Dokořán, 2010. 

b) Kubát, Michal: Politická opozice v teorii a středoevropské praxi. Praha: Dokořán, 
2010. 

 
7) Různé:  

7a) děkan požádal členy kolegia, aby prošli návrh DZ RUK – zopakoval, že se jedná o 
mimořádně důležitý dokument, podle kterého se bude UK i fakulta řídit minimálně dalších 5 
let, a opakovaně připomněl, že nyní je jediná a vhodná příležitost dokument připomínkovat 

7b) cena za prezentaci UK, návrhy se podávají do 11. února 2011 
7c) proděkan Soukup se dotázal, zda je ohledně bodu 6b) oslovován také CESES – děkan 

ujistil, že ano 
7d) proděkan Soukup informoval o plánovaných promocích: dne 24. 3. 2011 se konají 

bakalářské promoce, dne 23. 3. 2011 magisterské promoce – diskutována možnost přípravy 
letáčků pro příchozí hosty o průběhu promocí 

7e) ve středu 18. 5. 2011 je rektorský den, uskuteční se další ročník společné Cyklojízdy 
 
Termín příštího kolegia děkana:  
10. 1. 2011 v 9:45 hodin 
 
Zapsala: S. Fišerová 
Vidi: J. Končelík 


