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Dne 6. června 2011   
                                                                                                  
Přítomni:  T. Karásek, J. Končelík, F. Láb, T. Nigrin, P. Soukup 
Omluveni: Z. Beníšková, M. Kubát, J. Á. Víšek 
 
Sdělení děkana: 
1) k datu 30. 6. 2011 rozváže pracovní poměr tajemnice fakulty Ing. Z. Beníšková. 
2) Informoval o schůzce s jm panem rektorem UK, kterou měl v minulém týdnu. Při schůzce 
seznámil pana rektora s vývojem i s budoucím směřováním a cíli fakulty. 
3) Dlouhodobý záměr UK FSV a Výroční zprávu zaslal na AS, ředitelům a proděkanům. 
Vyzval ředitele institutů a proděkany aby případné další připomínky nadále zasílali k jeho 
rukám. 
4) Vzhledem k nepřítomnosti prof. Víška informoval o soutěži o medaili Josefa Hlávky, 
určené nestorům, zakladatelským a dalším významným osobnostem české vědy a umění jako 
ocenění jejich životního díla ve prospěch české vědy, umění a vzdělanosti. Termín na zaslání 
nominací na oddělení vědy (včetně doporučujícího dopisu obsahující zdůvodnění návrhu): 
10. června 2011 (na instituty bylo vyhlášení rozesláno 25. 5. 2011). 
 
Informace proděkanů 
5) MgA. Filip Láb, Ph.D. – proděkan pro vnější vztahy 
5a) Budova Hollar je od nynějška již trvale zpřístupněna bezbariérově – u vchodu na fakultu 
z Divadelní ulice je označen zvonek pro bezbariérový vjezd. Je napojen na vrátnici. 
5b) V budově Hollar byly rozmístěny držáky na informační letáky – jeden u hlavního 
vchodu, druhý ve 2. patře u OZS. Děkan požádal o rozmístění držáku v Opletalově ulici a 
v Jinonicích. 
5c) Na fakultní pracoviště byly dodány hrníčky a podšálky s logem UK a označením UK 
FSV. Současně budou distribuovány též bonbóny s potiskem k propagačním účelům. 
5d) poděkoval za připomínky k Výroční zprávě o činnosti UK FSV 
 
6) PhDr. T. Nigrin, Ph.D. – proděkan pro rozvoj 
6a) V nejkratší době bude rozeslán zápis z jednání ediční komise. Komise by se měla ještě 
sejít do konce června. Komise podpořila a dále projedná záměr pravidelného vydávání 
disertačních, rigorózních, příp. kvalitních diplomových prácí jako monografií. 
6b) Informoval o dopisu adresovaném panu děkanovi od ředitele KaM ohledně dalšího 
provozování výdejny Jinonice. Po diskuzi rozhodl děkan, aby dopis byl zaslán rovněž 
ředitelům institutů v Jinonicích a členům kolegia děkana k další diskuzi. 
 
7) PhDr. Ing. P. Soukup – proděkan pro studijní záležitosti 
7a) Informoval o akreditaci Mgr. navazujícího programu VSP v anglickém jazyce, garant 
doc. A. Veselý. 
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7b) probíhá zhodnocení a srovnání výsledků hodnocení kurzů souběžně v elektronické i 
papírové podobě 
7c) přijímací řízení – oslovil garanty se žádostí o připomínky, reakce byla velmi nízká; děkan 
osloví garanty znovu osobně 
7d) Harmonogram akademického roku 2011/2012 – je schválený AS UK FSV. Ze strany 
RUK přišel přípis ohledně změny zápisů do předmětů. Připraví dopis pro AS na vědomí. 
 
8) PhDr., JUDr. T. Karásek, Ph.D. – proděkan pro zahraniční styky 
8a) navrhl OZS o 1 brigádního pracovníka na konkrétně vymezený úkol při obnově smluv 
v letním období, kolegium souhlasilo 
8b) informoval o průběhu schůzky proděkanů pro zahraniční styky 
 
Zapsala: H. Krsová 
Vidi. MgA. F. Láb, Ph.D. 


