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Dne 4. října 2010 
 
Přítomni:  P. Jüptner, J. Končelík, K. Králová, M. Kubát, P. Soukup, T. Trampota, J. Á. 

Víšek 
Omluveni: Z. Beníšková 
 
Sdělení děkana: 

1) dne 27. 10. 2010 se konají oslavy k 20. výročí fakulty, děkan se nemůže zúčastnit 
souběžné bakalářské promoce IKSŽ v Profesním domě na Malé straně; proděkan Soukup 
nabídl, že se promoce zúčastní 

2) Aktualizace dlouhodobého záměru – aktualizovaný dokument odešle jako podklad k 
zasedání AS, vyzval členy kolegia ke kontrole termínů uvedených v ADZ 

3) požádal členy kolegia o souhlas s žádostí prof. Peška o udělení tvůrčího volna, 
udělení sabatiklu kolegium schválilo 

4) navrhl k diskuzi možnost zveřejnění složení komisí pro výběrové řízení na ředitele 
institutů; kolegium se shodlo, že složení výběrových komisí bude zveřejněno ještě dnes, 4. 10. 
2010, na webových stránkách fakulty 

5) informoval o schůzce s magnificencí panem rektorem – soudí, že by bylo vhodné, 
aby vedení fakulty oživilo komunikaci s rektorátem; proděkani podnět diskutovali, kontaktují 
příslušné prorektory ve věci osobní schůzky 

6) informoval, že v říjnu či listopadu proběhne návštěva kolegia rektora na FSV UK 
7) RUK nevyhověl žádosti o vyhlášení dodatečného přijímacího řízení do nově 

akreditovaného doktorského studijního programu Mediální a komunikační studia se studijním 
oborem Mediální studia se čtyřletou standardní dobou studia s odůvodněním, že předepsané 
lhůty (počítané ode dne evidování žádosti – 14. 9. 2010) již příliš zasahují do běhu nového 
akademického roku; děkan nařídil vyšetřit, jak došlo k prodlení 

 
Informace proděkanů a tajemnice fakulty: 
 

8) doc. PhDr. Michal Kubát, Ph.D. – proděkan pro PGS a další formy vzdělávání 
8a) zúčastnil se setkání doktorandů IES, kde se vyjasnily některé otázky, setkání bylo 

pohodové a bezkonfliktní, doktorské studium na IES je velmi dobře organizované, institut se 
dobře orientuje v novém opatření děkana týkajícího se organizace postgraduálního studia na 
FSV UK (č. 22/2010), studenti prvního ročníků se dozvěděli přesně, co se od nich očekává; 
považuje za dobrý nápad, aby jednou za rok taková setkání všech doktorandů uskutečňovaly 
všechny instituty, zašle proto dopis předsedům oborových rad a ředitelům institutů, ti by měli 
také zvážit možnost sankcí, pokud doktorand neplní individuální plán 

8b) domluví si schůzku s magnificencí panem prorektorem, při schůzce ho informuje o 
nových předpisech a tom, jaké jsou záměry FSV v oblasti doktorského studia 
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9) PhDr. Tomáš Trampota, Ph.D. – proděkan pro PR  
9a) poděkoval členům kolegia za reakce k návrhu Etického kodexu – Code of Conduct 

– pro pedagogy přednášející zahraničním studentům, který předložil ve spolupráci 
s proděkankou Královou 

 - diskutována otázka, jakým způsobem kodex zveřejnit – vnitřní předpisy schvaluje AS 
UK, proto by v případě schválení kodexu jako vnitřního předpisu musel návrh projít nejen AS 
FSV, ale také AS UK, forma opatření děkana bude proto zřejmě nejvhodnější (děkan určuje 
podmínky práce zaměstnancům) 

 - diskutováno, jak porušení kodexu prokazovat 
 - konstatováno, že cílem je standardizovat servis poskytovaný studentům, vydává se tak 

první signál, že fakulta usiluje o nějaká pravidla; systém sankcí by měl být precedentní, 
nemělo by zůstat u e-mailu na počátku roku pedagogům, jako samozřejmé se předpokládá 
zveřejnění na stránkách OZS 

 - diskutováno též definování pojmů; konstatovány nejasnosti v případě vymezení 
sexuálního obtěžování 

 - na základě diskuse proděkan Trampota připomínky zapracuje 
9b) omluvil se, že členy kolegia předem neinformoval o plánované kandidatuře 

na ředitele IKSŽ (minulého jednání kolegia se neúčastnil), v případě úspěšné kandidatury 
rezignuje na funkci proděkana pro vnější vztahy 

 
10) PhDr. Petr Jüptner, Ph.D. – proděkan pro rozvoj 
10a) v případě úspěšné kandidatury na ředitele IPS rezignuje na funkci proděkana pro 

rozvoj 
10b) informoval o dopise od magnificence prorektora Štecha v reakci na dotaz FSV po 

principech rozdělení prostředků na rozvojové projekty. Jm Štech poděkoval za podnět a 
informoval, že MŠMT vytýká UK to, že decentralizované rozvojové projekty jsou málo 
integrovány, proto zvýhodnili celouniverzitní projekty 

10c) Aktualizace DZ – doplnil oběh elektronických dokumentů – je potřeba si nechat 
zpracovat software, CIVT vypsalo výběrové řízení, vybraná firma pracuje na tom, aby 
vytvořila jednotnou správu uživatelů 

10d) intranet – poděkoval za připomínky, tento týden projedná návrh s CIVT 
 

11) PhDr. Ing. Petr Soukup – proděkan pro studijní záležitosti 
11a) Podmínky přijímacího řízení na akademický rok 2011/2012 – vychází 

z požadavků garantů oborů, kolegium dokument schválilo, bude dále zaslán k jednání AS 
11b) akreditace International Security Studies, zkratka ISS by mohla být matoucí, 

návrh musí projít AS a VR než se dostane k akreditační komisi, kolegium návrh schválilo a 
postoupí jej senátu, kolegium se shodlo, že do budoucna by bylo dobré nastavit například dva 
termíny ročně pro podávání návrhů 
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11c) navrhl konání pléna fakulty po ročním působení vedení fakulty, kolegium 
souhlasilo 

 
12) PhDr. Kateřina Králová , Ph.D. – proděkanka pro zahraniční styky 
12a) proběhly „orientační týdny“ pro zahraniční studenty (cca 300 výměnných 

studentů) a pro studenty cizojazyčných placených oborů 
12b) dokončují se výběrová řízení do Izraele a Hongkongu v LS 2010/2011 
12c) Fond mobility UK – podzimní termín 2010, žádosti se podávají do 6. 10. 2010 
12d) navrhla několik možných hostů, které by bylo dobré pozvat na konferenci 20 let 

FSV UK 
12e) informovala o schůzce společně s panem děkanem s bulharským radou, v pondělí 

18. října 2010 od 15:30 se v místnosti č. 215 v Hollaru koná přednáška bulharského ministra 
zahraničí Nikolaje Mladenova, navrhla, aby studenti byli omluveni z výuky, pokud se budou 
chtít přednášky zúčastnit, kolegium souhlasilo 

12f) prof. Rovná plánuje novou akreditaci postgraduálního oboru v anglickém jazyce 
 

13) Prof. RNDr. Jan Ámos Víšek CSc. – proděkan pro vědu a výzkum 
13a) k setkání doktorandů IES doplnil, že ostatní studenty dobře podporuje Centrum 

doktorských studií 
13b) 26. října 2010 se uskuteční porada proděkanů pro vědu s magnificencí 

prorektorem Petrem Volfem 
13c) RVVI dokončila třetí etapu hodnocení publikačních výsledků – zatím jsou 

dostupné výsledky za MŠMT, GAČR, GAAV, MPSV (chybí MZV, MV); hodnotí se 
výsledky za období 2005–2009, podle těchto výsledků se budou přidělovat dotace v roce 
2012, k vyřazeným výsledkům je možné zaslat vyjádření prostřednictvím RUK (první termín 
je 20. 10. 2010, každý poskytovatel má svůj termín) 
Přehled MŠMT, GAČR, GAAV, MPSV (vyřazené výsledky se opakují, pokud byly 
připsány více projektům!)  
Počet vyřazených výsledků: 1250 
Typ výsledku MŠMT GAČR  GAAV  MPSV  Důvod 

371 35 7 18 článek není ve Web of Science 

6 1 0 0 počet stran nižší než 2 

0 3 0 6 nemá ISSN nebo ISBN Článek ve sborníku 

6 3 1 0 na základě vyjádření autora, 
nejednalo se o domácí tvůrce 

Kapitola v knize 292 31 2 7 byla odevzdána celá kniha; pak se 
body přiřazují pouze knize 



 

 

FAKULTA SOCIÁLNÍCH VĚD  

UNIVERZITY KARLOVY 

V PRAZE 

 ________________________________________________________________ 

 
Záp i s  z  j ednání  ko leg ia  děkana  
 

________________________________________________________________ 
Univerzita Karlova v Praze, Fakulta sociálních věd  PR: fiserova@fsv.cuni.cz 

Smetanovo nábřeží 6, 110 01 Praha 1   tel: 222 112 285  

 

4 

4 0 0 0 neplatné ISBN 

18 0 0 0 kapitoly z nepředané knihy 
z nakladatelství Karolinum 

5 0 0 0 kniha je sborníkem 

1 1 0 0 na základě vyjádření autora, 
nejednalo se o domácího tvůrce 

167 15 4 7 článek není v hodnocených 
databázích 

11 2 0 1 nemá ISSN 

2 0 0 0 rozsah pouze 1 strana 

5 5 0 0 na základě vyjádření autora, 
nejednalo se o domácího tvůrce 

Článek v časopise 

10 0 0 0 posouzení odbornými orgány RVVI – 
nejednalo se o články (recenze, 
polemika) 

167 17 1 2 Working paper a PSSS 

9 0 0 0 neodpovídá definici výsledku – 
odborná kniha 

3 0 0 0 nepředání povinných výtisků do NK – 
pochybení nakladatelů, jedním z nich 
Karolinum 

0 1 0 0 na základě vyjádření autora, 
nejednalo se o domácího tvůrce 

Odborná kniha 

1 1 0 1 méně než 50 stran 

 
Bodované výsledky pouze za MŠMT – počet bodovaných výsledků: 1086, celkový počet 
bodů: 9 730,28 – nejedná se kompletní výsledky! 
Dle kategorií: Odborná kniha                  4 930,793 

            Kapitola v odborné knize     691,440 
            Článek                               3 968,047 
            Sborník                                 100,000 

                       Software                                40,000   
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13d) Výzkum UNICA (= Network of Universities from the Capitals of Europe) – 
hodnocení výzkumu a vysokého školství obecně; vyplněný dotazník za IES zaslán na odbor 
rozvoje UK  

13e) Aktuální výzvy:  
a) Program AKTION Česká republika – Rakouská republika:  
� institucionální podpora (termín oddělení vědy: 22. listopadu 2010) 
� stipendia  
b) Program vědecko-technické spolupráce mezi Českou a Rakouskou republikou na období 

2011–2012: hradí se cestovní a pobytové náklady na výzkumnou činnost (termín oddělení 
vědy: 8. října 2010)  

Podrobné informace k oběma výzvám na stránkách oddělení vědy: 
http://www.fsv.cuni.cz/FSV-453.html 

 
 
Termín příštího kolegia děkana:  
11. 10. 2010 v 9:45 hodin 
 
Zapsala: S. Fišerová 
Vidi: J. Končelík 


