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Dne 28. února 2011 
 
Přítomni: Z. Beníšková, T. Karásek, J. Končelík, M. Kubát, F. Láb, T. Nigrin, P. Soukup 
Omluveni: J. Á. Víšek 
 
Sdělení děkana: 
  1) informoval o nejzávažnějších bodech jednání kolegia rektora, konaného dne 21. 2. 2011 
  2) zasedání ediční komise – financování odborných fakultních časopisů, principy budoucího 
fungování komise, její složení a pravomoci, komise by měla fungovat jako servisní 
organizace, být ve styku se šéfredaktory, napomáhat vydávání nejen fakultních odborných 
periodik, ale i monografií jak v Karolinu, tak i ostatních nakladatelstvích 
  3) na zasedání Vědecké rady UK dne 24. 2. 2011 úspěšně proběhla jmenovací přednáška 
doc. B. Říchové, první jmenovací přednáška v oboru politologie na UK 
  4) poděkoval za zaslání podkladů k Aktualizaci Dlouhodobého záměru na rok 2011 
  5) proděkan Soukup připravil letáky k promocím, ty jsou připraveny k tisku 
  6) RUK zaslal materiály k návrhu na udělení Ceny ministra školství, mládeže a tělovýchovy 
a návrhy na udělení Ceny Josefa Hlávky. Ředitelé institutů obdrží prostřednictvím sekretariátu 
děkana podrobné podklady. Termín odevzdání podkladů na sekretariát děkana: 13. května 
2011. K udělení Hlávkovy ceny je nutné, aby studium bylo ukončeno nejpozději před pěti lety 
/není uvedeno v propozicích k udělení/ 
  7) žádosti o udělování tvůrčího volna – upozorňuje na dodržování pokynu č. 1/2007, tj. žádat 
pouze na LS a ZS, striktně dodržovat začátky a konce semestrů 
  8) konec sběru dat o publikační činnosti pro RIV je 20. března 2011 
  9) RUK vyhlásilo druhé kolo podpory vysoce kvalitních monografií na UK v roce 2011 – 
korekce metodiky RVVI. Bylo vyčleněno 12 milionů (v loňském roce 7 milionů Kč). FSV 
může předložit maximálně 7 monografií (min. l). Termín předložení RUK je 12. 4. 2011 
  10) Cena Josefa Vavrouška – schválená výše odměny byla kolegiem v loňském i 
předloňském ročníku soutěže 45 000 Kč. Kolegium schválilo stejnou výši i v tomto roce. 
  11) Jeden z ředitelů institutů navrhl připojit se jménem fakulty k protestu knihkupců proti 
zvyšování DPH u knih. Po diskuzi bylo rozhodnuto předat s doporučujícím stanoviskem 
vedení fakulty námět na nejbližší zasedání AS UK FSV jako na volený orgán. 
  12) výběrová řízení na pozice vedoucích kateder skončena, výsledky budou zveřejněny na 
webových stránkách společně s koncepcemi jednotlivých vedoucích. Blahopřál proděkanovi 
pro PGS doc. M. Kubátovi k jeho nové funkci vedoucího katedry východoevropských studií 
IMS. 
 
Informace proděkanů a tajemnice fakulty: 
  13) Doc. PhDr. Michal Kubát, Ph. D. – proděkan pro PGS a další formy vzdělávání 
  13a) od ředitelů obdržel připomínky k U3V, ze kterých připraví konečný materiál. Jeden z 



 

ředitelů vyslovil k navrhované koncepci dílčí výhradu k systému sankcí, kolegium diskutovalo 
prostor pro úpravu. 
 
  14) MgA. Filip Láb, Ph. D. – proděkan pro PR 
  14a) ředitelům institutů zaslal přehled standardních služeb PR 
  14b) připravil schůzku s HN ohledně žebříčků hodnocení vysokých škol 
  14c) pracuje na doladění vzhledu webových stránek 
 
  15) PhDr. Tomáš Nigrin, Ph. D. – proděkan pro rozvoj 
  15a) vzhledem k svému pobytu v zahraničí poděkoval všem, kteří se podíleli na dokončování 
aktualizace webových stránek. Společně s proděkanem Lábem připravují opatření děkana 
upravující odpovědnost za obsahy fakultního webu 
 
  16) Ing. Z. Beníšková – tajemnice fakulty 
  16a) Magistrát hlavního města Prahy, odbor památkové péče zaslal souhlasné stanovisko 
k umístění informačního „banneru“ na budově Hollaru, Smetanovo nábřeží 6, Praha 1 – 
předpokládané využití pro informace o přijímacím řízení kolegium vzhledem ke pozdnímu 
vyjádření magistrátu rozhodlo ponechat tento rok bez realizace 
  16b) informovala o požadavku RUK k zaslání podkladů do Výroční zprávy UK. Termín: 
30. června 2011 
  16c) proděkanu Lábovi předala podklady do VZ UK FSV, připravené pracovníky děkanátu 
v tabulkové formě; proděkani dodají k jednotlivým částem stručný úvod 
 
  17) PhDr. Ing. P. Soukup  - proděkan pro studijní záležitosti 
  17a) informoval o připravených reakreditacích bakalářského studia Politologie a 
mezinárodní vztahy, magisterského studia Politologie a bakalářského studia Sociologie a 
sociální politika 
  17b) opatření o poplatcích za studium – připraveno k předložení AS UK FSV 
  17c) hodnocení – přehled finančního čerpání za poslední rok – informace bude předána na 
AS UK FSV 
  17d) studijní komise – podněty – hodnocení kurzů by mohlo probíhat elektronicky, v tomto 
semestru bude provedeno zkušebně cca v 10 kurzech 
  17e) promoce – na instituty rozešle finální rozpis 
  17f) informace za uplynulé dva týdny – informační dopis pro učitele, studenty, garanty a 
ředitele 
  17g) databáze na webu FSV – domluva s proděkanem Nigrinem, dle toho budou naplňovány 
osobní údaje 
 
  18) JUDr., PhDr. Tomáš Karásek,Ph.D. – proděkan pro zahraniční styky 
  18a) předložil termíny na v ýběrové řízení. 
  18b) IES vyjednává o projektu s Universitou London Metropolitan na magisterské úrovni 
  18c) k otázce etického kodexu – navrhuje vypracovat stejný etický kodex pro české i 
zahraniční studenty 
 
Zapsala: H. Krsová 
Vidi: MgA. Filip Láb, Ph.D. 
 
 


