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Dne 20. září 2010 
 

Přítomni: Z. Beníšková, P. Jüptner, J. Končelík, M. Kubát, P. Soukup, J. A. Víšek 
Omluveni: K. Králová, T. Trampota 

 
Sdělení děkana: 

1) promoce: 
1a) zhodnotil účast proděkanů na promocích v uplynulém týdnu a 
1b) konstatoval důstojnou účast pedagogů ISS a IES na promocích, ale pojmenoval i 
nedostatky v účasti pedagogů zbývajících institutů – problematické jsou zejména vícečetné 
promoce, kdy je institut zastoupen na dvou i třech po sobě jdoucích promocích zcela 
nevyváženě a dochází k situacím, kdy institut reprezentuje jen několik doktorských studentů. 
Tento stav označil za nevhodný – připravuje nové opatření děkana, které by průběh promocí 
upravovalo 
1c) otázka průběhu rigorózní promoce – projedná s proděkanem Kubátem v souvislosti 
s celkovou úpravou rigorózního řízení 
1d) konstatoval nezbytnost vymezení povinností pedela jako součásti pracovní smlouvy a 
informoval o určení jednoho fakultního pedela – této funkce se ujal Lukáš Budín z OZS – 
zároveň konstatoval potřebu zajistit vždy též náhradníka. 
1e) konstatoval prozatímní neúspěch při hledání nástupce prof. Krause v roli hlavního 
fakultního promotora, vyjádřil ale též přesvědčení, že pan profesor Kraus ve výkonu funkce 
ještě vytrvá i že se této funkce nějaká významná osobnost fakultní akademické obce ujme. 
Pro přechodné období se ale kolegium shodlo na nutnosti delegovat povinnost zajištění 
promotora na promující instituty. Oznámil, že s platností od září 2010 bude nadále již výkon 
funkce promotora honorován z prostředků fondu děkana částkou 500 Kč za promoci. 

 
Informace proděkanů a tajemnice fakulty: 
 

2) doc. PhDr. Michal Kubát, Ph.D. – proděkan pro PGS a další formy vzdělávání 
2a) v minulém týdnu ve spolupráci s děkanem dokončil opatření upravující studijní pobyty 
celoživotního vzdělávání na FSV UK v rámci studijních programů v českém jazyce – opatření 
již nabylo platnosti a bylo zveřejněno (Opatření děkana č. 28/2010) 
2b) připraví opatření týkající se rigorózního řízení, které vstoupí v platnost pravděpodobně s 
počátkem akademického roku 2011/2012 

 
3) PhDr. Petr Jüptner, Ph.D. – proděkan pro rozvoj 

3a) informoval, že byly úspěšně odevzdány decentralizované rozvojové projekty včetně s 
prodlevou dodaných projektů IMS a IES; kolegium se v diskuzi shodlo, že do dalších kol 
bude sice i nadále za dodržení uzávěrky zodpovědný podavatel, u pokračujících projektů ale 
bude děkanát povinen na blížící se termín uzávěrky řešitele adresně upozornit 
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3b) na základě finalizace struktury extranetu připravil novou podobu struktury intranetu, 
oproti návrhu předkládanému koncem minulého akademického roku došlo k několika 
změnám: vzhledem k tomu, že extranet se rozšířil, se naopak intranet zúžil, odstranil ve 
struktuře intranetu separátní přístup pro studenty a pedagogy, který by byl nadbytečný, jedno 
samostatné menu a rozšířil položky, které budou v angličtině – domnívá se, že je sice důležité 
vytvořit komfort pro zahraniční studenty, ale zároveň konstatuje, že nelze překládat do 
anglického jazyka vše 
– členové kolegia obdrží e-mailem pro možnost srovnání též finální strukturu extranetu a do 
čtvrtka 23. září zašlou proděkanovi pro rozvoj připomínky k navrhované struktuře intranetu 
3c) upozornil na blížící se termíny jednání Akademického senátu a Vědecké rady, podklady 
pro jednání musí z děkanátu odejít do úterý 5. října 
3d) osloví ředitele institutů a vedoucí dalších útvarů s otázkou, jakým způsobem využívají 
hlasové služby, do kterých zahraničních zemí volají atd., s cílem dát jim možnost vyjádření ke 
plánovaným změnám ve využívání hlasových služeb na fakultě 

 
4) Ing. Zuzana Beníšková – tajemnice fakulty 

4a) připomněla možnosti čerpání účelových stipendií na pomocnou vědeckou činnost – 
prostředky na pomocnou vědeckou činnost lze získat na základě čl. 3 odstavce 3 písmena a 
oddílu i.) Pravidel pro přiznávání stipendií na FSV UK s tím, že se lze opřít o podmínku 
účasti resp. přínosu ke zkvalitnění vědecko-výzkumné činnosti s doloženým publikačním 
výstupem. V návrhu na přiznání stipendia by tedy mělo být uvedeno konkrétní zapojení 
studenta do práce výzkumného týmu s vyloučením prací administrativního charakteru. 
Současně by měl být uveden předpokládaný publikační výstup týmu s termínem jeho 
dokončení – tyto prostředky činí pro rok 2010 celkem 250 tisíc Kč, tj. 50 tisíc Kč pro každý 
institut 
4b) dále připomněla možnost využití prostředků na podporu doktorandů – 100 tisíc Kč pro 
každý institut 
4c) součástí celofakultního rozpočtu je také 20 tisíc Kč pro každý institut na podporu setkání 
se studenty prvních ročníků 

 
5) PhDr. Ing. Petr Soukup – proděkan pro studijní záležitosti 

5a) rozešle institutům prosbu o kontaktní emaily a konzultační hodiny pedagogů 
5b) dotázal se na principy a postup při udělování pamětních medailí – proděkan Trampota 

zajistí, aby instituty byly o systému udělování medailí informovány 
5c) dotázal se na postup zvaní hostů na výroční konferenci – upřesní proděkan Trampota, 

proděkan Soukup navrhl pozvat představitele FSS MU 
 

6) Prof. RNDr. Jan Ámos Víšek CSc. – proděkan pro vědu a výzkum 
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6a) Informoval o předání Cen Josefa Vavruška za rok 2010 ve čtvrtek 16. 9. 2010 při 
příležitosti magisterských promocí FSV UK. V letošním, patnáctém, ročníku bylo oceněno 
celkem 6 prací, z toho 3 bakalářské a 3 magisterské. 
Oceněné bakalářské práce: 
 - První místo: Kateřina Léblová, FHS UK, Rekultivace jako krajinotvorný jev. Analýza 
kontextů. 
 - Druhé místo: Markéta Mužíková, FSV UK, Příroda z pohledu minoritních skupin ve smyslu 
stravování. 
 - Čestné uznání: Stela Rubínová, FSV UK, Reaction of Household Energy Demand to 
Improvements in Energy Efficiency: What about the Rebound Effect? 
Oceněné magisterské práce: 
 - Dělené první místo: Zuzana Geryková, FSS MU, Environmentální souvislosti luxusní 
gastronomie. 
 - Dělené první místo: Vojtěch Pelikán, FSS MU, Romové a příroda. 
 - Třetí místo: Lukáš Kala, FSS MU, Pojetí environmentální odpovědnosti. 
Celkem byla na základě rozhodnutí komise mezi oceněné rozdělena částka 39 000,- Kč. Do 
soutěže bylo přihlášeno 19 studentských prací ze čtyř vysokých škol. 
 
 - Kolegium jednalo o možnostech změny ceremoniálu předávání Cen Josefa Vavrouška a 
shodlo se na záměru oddělit ceremoniál od promocí a sloučit jej se slavnostním předáváním 
pamětních medailí FSV UK na výročním slavnostním zasedání Vědecké rady ve 
Vlasteneckém sále Karolina – to pak konat pravidelně na podzim jako připomínku 
imatrikulace prvních studentů FSV. 
6b) Informoval, že tento týden (23. a 24. 9.) pořádá IES workshop „Voting, Power and 
Manipulation“, podrobné informace k programu jsou dostupné na 
http://ies.fsv.cuni.cz/cs/node/341 

 
 
Termín příštího kolegia děkana:  
4. 10. 2010 v 9:45 hodin 
 
Zapsala: S. Fišerová 
Vidi: J. Končelík 


