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                                                                                                                      Dne 9. května 2011 
 
Přítomni: Z. Beníšková, T. Karásek, J. Končelík, F. Láb, J. Á. Víšek 
Omluveni: M. Kubát, T. Nigrin, P. Soukup 
 
Sdělení děkana: 
1) Připomněl termíny konání zasedání AS – 10. 5. 2011 a zasedání VR – 11. 5. 2011. 
 
Sdělení proděkanů a tajemnice fakulty 
2) MgA. F. Láb, PhD. – proděkan pro vnější vztahy 
2a) 23. května 2011 od 14,00 hod. se koná první setkání vedení fakulty s posluchači 
v místnosti č. 1034 (aula) v Jinonicích. Tato setkání budou pravidelná, 1x za semestr, podle 
aktuální situace mohou být svolána častěji. Na toto setkání navazuje setkání akademické obce 
k diskuzi o návrhu věcného záměru zákona o vysokých školách, kterému předsedá doc. Ing. 
Tomáš Cahlík, CSc. předseda AS FSV UK. 
2b) Informoval o nabídce účasti na videokonferenci a diskuzi s generálním tajemníkem 
NATO, která proběhne dne 19. 5. 2011. Přenos se bude konat v Hollaru v místnosti č. 215. 
 
3) Ing. Z. Beníšková – tajemnice fakulty 
3a) V průběhu měsíce dubna obdržela z RUK doporučení k postupu při zpracovávání 7. RP. 
Požádala Mgr. Rennera, aby připravil opatření děkana. 
3b) Otevřela otázku souladu předkládaného organizačního řádu IKSŽ a nadřazených předpisů, 
a z toho vyplývající potřebu standardizace procesu přijímání organizačních řádů institutů. 
Nové organizační řády před podpisem děkana musí projít připomínkovým řízením. Návrhy 
předkládají ředitelé kolegiu děkana. Děkan informoval, že již v lednu 2011 obdržel nový 
organizační řád IES, nyní též řád IKSŽ, zároveň ale informoval, že připravuje rovněž nový 
organizační řád fakulty a předpokládá diskuzi k souhrnu podkladů jako celku. Proto 
připomínkování na kolegiu pozdržel. 
 
4) PhDr. JUDr. T. Karásek, Ph.D. – proděkan pro zahraniční styky 
4a) Přednášky Rumunského předsedy Senátu, která se na přání p. předsedy konala v pátek dne 
6. 5. 2011 odpoledne, se zúčastnilo minimum studentů. V diskuzi se členové kolegia shodli, 
že i přes maximální propagaci se jedná pro studenty o ne zcela vyhovující termín a proto 
v budoucnu, pokud to bude možné, bude třeba lépe koordinovat pořádání podobných akcí 
s ohledem na harmonogram akademického roku. 
4b) Informoval, že v pondělí 9. 5. 2011 odpoledne přednáší v Jinonicích moldavský ministr 
zahraničních věcí.  
4c) AS požádal o jeho účast na zasedání k problematice Erasmus. 
4d) Jednal s Tommy Steinerem, senior research fellow na Institute for Policy and Strategy, 
IDC Herzliya, o možnostech výzkumné spolupráce. Dr. Steiner poskytne FSV profil 
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výzkumného záměru své instituce, na něž naváže FSV identifikací výzkumníků, kteří mohou 
mít zájem o spolupráci.  
 
5) prof. RNDr. Jan Ámos Víšek, CSc. – proděkan pro vědu a výzkum 
5a) Byla vyhlášena aktuální výzva z Operačního programu Praha – adaptabilita OPPA 
(skupina aktivit: Rozvoj a inovace bakalářských a doktorských studijních programů na 
vysokých školách). Univerzita může předložit pouze takový počet projektových žádostí, který 
odpovídá počtu fakult se sídlem v Praze. Bude nutná koordinace fakultních žádostí. Výzva 
bude projednána na kolegiu rektora 9. 5. 2011, a pak pošle odd. vědy podrobnější informace. 
5b) Česká hlava – podle informací RUK bude možné v letošním roce podávat nominace i 
v kategorii „ Národní cena vlády“ za celoživotní mimořádné výsledky ve výzkumu a vývoji 
přímo za fakultu. Návrhy je nutné projednat na kolegiu děkana nebo na VR. Podle rozhodnutí 
děkana budou návrhy projednávány i na kolegiu i na VR. Soutěž v kategorii Gaudeamus a 
Doktorandus je vyhlášena v Aktualitách pro studenty a informace byly zaslány na instituty. 
Termín pro podání návrhů je na odd. vědy 6. června 2011. 
5c) Ministerstvo kultury vyhlásilo veřejnou soutěž na podávání aplikovaného výzkumu do 
programu národní a kulturní identity. Podklady byly zaslány na instituty. 
5d) Problém s evidencí habilitačních prací – bude řešit děkan ve spolupráci s proděkanem pro 
studijní záležitosti a vedoucí SVI. 
 
Zapsala: H. Krsova 
Vidi: MgA. F. Láb, Ph.D. 


