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Dne 22. listopadu 2010 
 
Přítomni:  J. Končelík, K. Králová, T. Trampota, J. Á. Víšek 
Omluveni: Z. Beníšková, P. Jüptner, M. Kubát, P. Soukup 
 
Sdělení děkana: 

1) dne 29. 11. 2010 od 10:30 se uskuteční jednání rozšířeného kolegia děkana: 
tematické jednání bude cíleno především na rozvoj fakulty a v druhé části stručně též 
základním otázkách vědní politiky fakulty 

2) reorganizace studijního oddělení – dnes, dne 22. 11. 2010, byl zveřejněn inzerát 
na obsazení místa referentky pro postgraduální studium (http://fsv.cuni.cz/FSV-1134.html) 
 

Informace proděkanů a tajemnice fakulty: 
 

3) PhDr. Tomáš Trampota, Ph.D. – proděkan pro PR 
 - v sobotu 20. 11. 2010 proběhl Informační den UK na Albertově – kromě proděkana 

Trampoty a referentek oddělení PR se zúčastnil také proděkan Kubát a ředitel ISS dr. Hájek; o 
obory nabízené FSV byl velký zájem u stánku fakulty i během fakultních přednášek. Děkan 
doplnil, že průběh Informačního dne na kolegiu rektora kladně hodnotil i magnificence 
prorektor pro studijní záležitosti, doc. ThDr. Martin Prudký  

 
4) PhDr. Kateřina Králová , Ph.D. – proděkanka pro zahraniční styky 

4a) dne 23. 11. 2010 proběhne schůze proděkanů pro zahraniční styky 
4b) dne 25. 11. 2010 je plánována návštěva rektora státní vietnamské univerzity, 

uskuteční se v kanceláři děkana 
4c) Erasmus – možnost částečného dofinancování při prodlužování pobytu platí pouze 

pro studenty, kteří byli de facto přijati k pobytu na celý akademický rok, studenti, kteří byli 
přijati jen na semestrální pobyt, si mohou pobyt také prodloužit, ovšem bez finančního 
příspěvku  

4d) probíhají výběrová řízení na pobyt v Hamburgu a letní školu ve Washingtonu DC 
 

5) Prof. RNDr. Jan Ámos Víšek CSc. – proděkan pro vědu a výzkum 
5a) bylo vyhlášeno další kolo specifického výzkumu vysokých škol 2010 a 2011 – na 

stránkách rektorátu UK byly zveřejněny informace k Specifickému výzkumu vysokých škol 
2010 a 2011: 
*SVV 2010 
Na stránkách http://www.cuni.cz/UK-3362.html je k dispozici formulář pro závěrečné zprávy 
k běžícím projektům. Termín pro odevzdání těchto zpráv na rektorát je 28. 1. 2011, termín 
odevzdání závěrečných zpráv za rok 2010 na FSV je stanoven na pátek 21. 1. 2011. 
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*SVV 2011 
Byly zveřejněny informace k druhému ročníku soutěže SVV. Na stránkách rektorátu 
http://www.cuni.cz/UK-3362.html jsou k dispozici koncepční materiály i formuláře pro 
jednotlivé přihlášky. Termín pro odevzdání přihlášek na rektorát je stejný jako u odevzdávání 
závěrečných zpráv, tj. 28. 1. 2011, termín pro odevzdání projektů na FSV je pondělí 17. 1. 
2010. 
Hlavní změny oproti letošnímu ročníku: 

• minimální požadovaná dotace na Studentský vysokoškolský projekt je nově stanovena 
na 400 tis. Kč, 

• režie bude nově počítána jako 25 % přímých nákladů na projekt (dříve 25 % veškerých 
nákladů), 

• v každém předkládaném projektu musí být povinně zapojeni alespoň tři studenti 
doktorského studia. 

 
5b) GAUK  – 8. kolo soutěže, přehled podaných projektů dle institutů 

Institut Počet podaných 
projekt ů 8. kolo 

       Podíl Počet podaných 
projektů 7. kolo 

IES 44 37,29% 43 
IKSŽ 15 12,71% 6 
IMS 29 24,57% 18 
ISS 25 21,19% 15 
IPS 5 4,24% 7 
Celkem 118  89 
Podáno také 26 projektů CERGE (podávají se prostřednictvím FSV). 
 
Děkan jmenovitě ocenil skutečnost, že všechny instituty (mimo IPS) významně 
posílily (nebo udržely již tak mimořádnou) aktivitu při podávání projektů. 
 

5c) Bylo vyhlášeno nové kolo grantových výzev v programu Jean Monnet s počátkem 
řešení v roce 2011 (výuka o evropské integraci a vytváření společných iniciativ výzkumníků 
zabývajících se evropskou integrací). Podrobné informace a formuláře: 
http://eacea.ec.europa.eu/llp/funding/2011/call_jean_monnet_action_ka1_2011_en.php  
Termín oddělení vědy: 27. leden 2011. 

 
Termín příštího řádného kolegia děkana: 29. 10. 2010 v 9:45 hodin, 
téhož dne od 10:30 navazuje rozšířené kolegium děkana. 
 
Zapsala: S. Fišerová 
Vidi: J. Končelík 


