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                                                                 Dne 28. března 2011 
 
Přítomni:  Z. Beníšková, J. Končelík, M. Kubát, F. Láb, T. Nigrin, P. Soukup, J. Á. Víšek 
Host: doc. T. Cahlík, předseda AS UK FSV 
 
Sdělení děkana: 
  1) informoval o schůzce s velvyslancem ČR v Izraeli dr. Pojarem věnované limitám a 
možnostem spolupráce UK FSV s izraelskými univerzitami 
  2) kolegia děkana se zúčastní jako host předseda AS UK FSV se závažnou informací 
z jednání AS UK dne 25. 3. 2011 
  3) vyzval prof. Víška, který děkana zastupoval po dobu jeho zahraniční pracovní cesty, 
k informaci o dění na rozšířeném kolegiu rektora dne 21. 3. 2011. Prof. Víšek seznámil členy 
kolegia - a) setkání p. rektora s premiérem ČR k rozdělování peněz na vědu, vzhledem ke 
skutečnosti, že přes protesty Konference rektorů byla značně zkrácena částka rozpočtu na 
vědu. Premiér připomínky JM rektora přijal, b) každoročně nízké obsazení Hlávkovy koleje, 
v současné době je možné podávat žádosti o ubytování, c) rozdělování prostředků na SVV, 
GA UK – nejasná pravidla, d) mobilita – systém hlášení 
  4) prof. Víšek rovněž informoval o výsledcích 8. kola soutěže GA UK. Celkem bylo podáno 
118 projektů, přijato 23 
  5) děkan seznámil členy kolegia s průběhem jednání o jednom z bodů na VR UK FSV dne 
8. 2. a dne 9. 3. 2011 – byl projednáván návrh iniciovaný IES na úpravy oborově 
specifikovaných činností pro habilitační a jmenovací řízení společenskovědních a 
humanitních oborů (představil prof. RNDr. Ing. F. Turnovec). Protože nedošlo ke konsensu, 
jmenoval p. děkan komisi ve složení doc. Š. Jurajda, Ph.D. a doc. M. Kubát, Ph.D., která se 
pokusí návrh dopracovat tak, aby byl přijatelný napříč celou fakultou a mohl posloužit k další 
diskuzi na půdě společenskovědních fakult UK. 
 
Informace proděkanů a tajemnice fakulty: 
  6) JUDr. PhDr. Tomáš Karásek, Ph.D. – proděkan pro zahraniční styky 
  6a) v současné době probíhají výběrová řízení v rámci projektu Erasmus 
  6b) z RUK přišel pokyn, aby výběrová řízení do Austrálie a na Nový Zéland byly uzavřeny 
do 10 dnů. Později přišel přípis, kterým se doba prodlužuje o 2 měsíce. Informoval členy 
kolegia, aby v rámci případných stížností studentů nedošlo k neinformovanosti členů kolegia. 
Společně s FF UK rozporovali postup na RUK. 
  6c) problematika garance programů IEPS a GPS – garant obou programů doc. Hnízdo 
ukončil pracovní poměr. Je nutné v krátké době navrhnout panu rektorovi nového garanta. 
proděkan Soukup v této záležitosti oslovil ředitele IPS. Hovořil také s JM Prudkým, 
prorektorem pro studijní záležitosti, RUK bude jednat o změkčení situace s Akreditační 
komisí.  



 

  6d) byla zaslána dohoda o spolupráci IES s University of Pittsburgh. Jedná se prestižní 
univerzitu a dobrou možnost potenciální spolupráce 
  6e) v průběhu května 2011 navštíví fakultu moldavský ministr zahraničních věci a předseda 
Senátu Rumunské republiky 
 
  7) PhDr. Ing. P. Soukup – proděkan pro studijní záležitosti 
  7a) informoval o průběhu promocí 
  7b) AS UK schválil na svém zasedání dne 25. 3. 2011 oba předložené vnitřní předpisy 
fakulty – Pravidla pro organizaci studia a Pravidla pro přiznávání stipendií 
  7c) v průběhu minulého týdne jednala stipendijní komise AS UK FSV – seznámil kolegium 
s průběhem jednání 
 
  8) Ing. Z. Beníšková – tajemnice fakulty 
  8a) podrobně vysvětlila zpracování příspěvku na vzdělávací činnosti podle metodiky MŠMT 
ČR a RUK 
  8b) GA ČR – při nově uzavíraných smlouvách s GA ČR i s interním zaměstnancem je 
požadována samostatná smlouva, tzn., že pracovníci by měli 2 smlouvy. Podle stanoviska 
MPSV ČR to lze, ale není právně vázáno. Čekáme na oficiální stanovisko RUK. 
  8c) od březnového výplatního termínu budou stravenky pro areál Jinonice vydávány 
v Jinonicích v prostorách CIVT. 
 
  9) PhDr. T. Nigrin, Ph.D. – proděkan pro rozvoj 
  9a) pracoviště ISS zapůjčilo klimatizaci pro počítačovou místnost v Hollaru do doby nákupu 
nové 
  9b) k 31. 3. 2011 odchází dohodou bývalý vedoucí CIVT p. Janko 
  9c) dokončuje Opatření děkana k aktualizaci webových stránek fakulty 
  9d) vznesl dotaz jménem studentské samosprávy IMS na využití šablony FSV. Děkan 
souhlasí, doporučuje realizaci bez hlavičky UK a žádá krátkou smlouvu, která by otvírala 
cestu k úpravě rozhodnutí. Zajistí proděkan Nigrin. Pokud budou i ostatní studentské 
samosprávy mít obdobné dotazy, je nutné se obracet vždy na proděkana Nigrina. 
  9e) jednotná správa uživatele – osloví ředitele institutů a tajemnici fakulty 
  9f) seznámil s návrhy nových členů knihovní rady v areálu Jinonice. K tomu uvedl děkan, že 
již požádal vedoucí SVI o materiál k současné podobě SVI k další diskuzi. 
 
  10) MgA. F. Láb, Ph.D. – proděkan pro PR 
  uskutečnily se rozhovory děkana a části proděkanů s redaktory časopisu Sociál k prezentaci 
ročního působení vedení fakulty 
 
  11) doc. Ing. T. Cahlík, CSc. – předseda AS UK FSV 
  p. předseda podal informaci k poslednímu zasedání AS UK a projednávání novelizace 
zákona VŠ a stanovisku předsedy AS a děkana Přírodovědecké fakulty. Navrhl projednání na 
příštím zasedání AS dne 12. 4. 2011 za účasti členů kolegia a pedagogů, kteří projeví zájem. 
Připomínky je nutné zaslat proděkanovi T. Karáskovi nejpozději do čtvrtka 8. 4. 2011, aby 
bylo možné je projednat na kolegiu v pondělí 11. 4. 2011 a na zasedání AS v úterý 12. 3. 2011 
 
  8) Doc. PhDr. M. Kubát, Ph.D. – proděkan pro Ph.D. a další formy vzdělávání 
  8a) navštívil společně s ředitelem CERGE doc. Š. Jurajdou kancléře UK s cílem dokončit 
úpravu pravomocí děkana a ředitele CERGE ve vztahu k matrice a doktorským studentům 
CERGE. Vzhledem k odlišným pravidlům FSV a CERGE se jedná o velmi složitý proces, 
soudí ale, že aktuálně lze vidět jako velmi nadějný výhled na naplnění záměru. V tomto duchu 
proběhlo i jednání na RUK. 
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Zapsala: H. Krsová 
Vidi: MgA. F. Láb, Ph.D. 


