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Dne 26. září 2011 
Přítomni:  J. Kolek, J. Končelík, M. Kubát, T. Nigrin 
Omluven: F. Láb, T. Karásek, P. Soukup, J. Á. Víšek 
 
Sdělení děkana: 
1) informoval o zpracování žádosti IPS o zpětnou vazbu zamítnutí pochval za vynikající 
diplomovou práci u dvou studentů IPS 
2) informoval o dopisu starosty města Sezimovo Ústí – studentky IMS a ISS uspěly v 
16. ročníku soutěže o Cenu Edvarda Beneše: Martina Hamplová získala Cenu Edvarda 
Beneše 1. stupně za práci s názvem Migrační vlny ve Spolkové republice Německo po roce 
1989 mezi severními a jižními spolkovými zeměmi a Tereza Štanclová Cenu Edvarda Beneše 
3. stupně za práci s názvem: Odchod mládeže z ústavní péče a první rok samostatného života 
3) informoval o průběhu magisterských promocí, poděkoval většině institutů za dodržení 
nového systému zajišťování účasti pedagogů v taláru, informoval, že důstojná účast byla 
výslovně oceněna ze strany magnificence prorektora, který promoci řídil 
4) informoval o plánované rezignaci prof. Víška na funkci proděkana pro vědu a výzkum, dne 
26. 9. 2011 zahájí jednání o novém proděkanovi 
5) zjišťuje podrobnosti ohledně Programu rozvoje vědních oborů na UK (PRVOUK) 
6) informoval o jmenování vedoucí SVI dr. Prázové a proděkana pro rozvoj dr. Nigrina 
do správní rady knihovny TGM v Jinonicích; poděkoval předchozím zástupcům FSV UK 
v Radě prof. Kabelemu a Mgr. Hornochové za práci, energii a čas, který fakultě v této funkci 
věnovali 
7) v pondělí 24. 10. 2011 v 10:15 se v místnosti č. 212 uskuteční rozšířené kolegium děkana 
(téma: výuka jazyků) 
 
Informace proděkanů fakulty: 
 
8) doc. PhDr. M. Kubát, Ph.D. – proděkan pro PGS a další formy vzdělávání 
Diskutoval na kolegiu poplatky za rigorózní řízení. 
  
9) PhDr. T. Nigrin, Ph.D. – proděkan pro rozvoj 
9a) ediční komise: jako výkonný místopředseda v červnu slíbil, že do září vypracuje metodiku 
podpory fakultních monografií, vláda však projednává novou metodiku hodnocení 
publikačních výstupů – kolegium diskutovalo možnost počkat na její zveřejnění, ale vzhledem 
k tomu, že nejsou známy termíny, proděkan Nigrin připraví opatření dle původního plánu 
9b) v tomto týdnu připraví hodnocení časopisů – některé časopisy na fakultní podporu 
nedosáhnou 
9c) školka – projekt FF UK, na kterém se FSV podílí, končí, každý akademik bude mít ročně 
jen 5000,- Kč na hlídání, což není dostatečné – diskutována otázka z jakého zdroje by bylo 
možné dofinancováním podpořit ty pracovníky, kteří splňují kritéria. 
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9d) znovuotevřel již dříve opakovaně diskutovanou možnost využívat rezervy místností napříč 
budovami. Spolu s děkanem ukázali na příkladu budovy Hollaru, že je možné nalézt rezervy 
kupříkladu ve čtvrtek odpoledne a v pátek. Konstatováno, že se nezdařilo všem institutům 
zanést rozvrh do SIS včas a bez chyb tak, aby ostatní instituty mohly volné kapacity využít. 
V průběhu podzimu bude připraveno opatření, které stanoví pevné datum pro zveřejnění 
rozvrhů, od kterého budou neobsazené místnosti vnímány jako volné. Pro tento semestr by 
všechny instituty měly zadat do SIS veškeré akce včetně přednášek hostujících profesorů, aby 
se na základě toho udělala analýza reálného využívání učeben. Zároveň proděkan Nigrin 
provede analýzu, kolik bude třeba výukové plochy v horizontu 3 až 5 let – cílem je propočet, 
který mj. stanoví limity prostoru v Jinonicích a umožní odhadnout budoucí (možné) náklady 
na provoz. 
9e) kolegium diskutovalo možnosti uzavření výdejny v Jinonicích 
 
10) Ing. J. Kolek - tajemník fakulty 
10a) v říjnu je plánována kontrola požární ochrany – paní Hamarová připraví podklady 
10b) připravuje pravidelné schůzky vedoucích oddělení 
 
11) děkan za nepřítomného proděkana Soukupa informoval o „Zlatých kurzech“: dle pravidel 
pro Zlaté kurzy byly identifikovány kurzy, které jsou hodnoceny jako nejlepší – předání 
diplomů se uskuteční na prvním zasedání AS; na IPS byla malá návratnost dotazníků, proto 
pro Bc. studium na IPS nebude Zlatý kurz vyhlášen. 
 
Termín příštího kolegia děkana: 3. 10. 2011 v 9:45 hodin  
 
Zapsala: S. Fišerová 
Vidi: J. Končelík 


