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                                                                                                          Dne 4. dubna 2011 
 
Přítomni:  Z. Beníšková, T. Karásek, M. Kubát, F. Láb, T. Nigrin, P. Soukup, J. Á. Víšek 
Omluveni: J. Končelík 
 
Vzhledem k nepřítomnosti p. děkana řídil jednání statutární zástupce prof. J. Á. Víšek 
 
Sdělení prof. Víška: 
1) dne 7. dubna 2011 ve 14,00 se koná slavnostní zasedání UK pořádané u příležitosti 663. 
výročí založení UK. Žádá, aby ředitelé institutů zajistili účast. Při této příležitosti bude 
udělena Cena za tvůrčí počin UK. Cena bude udělena prof. Ing. Milanovi Sojkovi, CSc. za 
knihu „ Dějiny ekonomických teorií“. 
 
Informace proděkanů a tajemnice fakulty: 
2) MgA. Filip Láb, PhD. – proděkan pro PR 
  2a) obrátili se na něho organizátoři studentské akce Pavlač se žádostí o souhlas s pořádáním 
akce. Termín: 4. 5. 2011, začátek: 14,00 hod. Z tohoto důvodu bude od 12,30 hodin 
v budově Hollar zrušena výuka. Kolegium vyslovilo souhlas. Organizátoři požádali 
o dobrovolníky z řad pedagogů, kteří by účinkovali v miniklipu k propagaci Pavlače 
  2b) projednal s předsedou AS UK FSV doc. Cahlíkem organizaci potenciálního svolání 
akademické obce k připravovaným změnám v zákoně o vysokých školách. Pokud se AS 
na nejbližším zasedání domluví na tomto setkání, akademická obec bude svolána 
na 23. 5. 2011 od 16,30 hodin a bude navazovat na setkání posluchačů s vedením fakulty, 
které začíná ve 14,00 hod. v místnosti č. 1034 v Jinonicích 
  2c) v pátek 1. 4. 2011 se zúčastnil jednání pracovní skupiny svolané prorektorem pro vnější 
vztahy UK k vytvoření jednotného vizuálního stylu univerzity. Grafický manuál by měl být 
hotový v horizontu několika měsíců. 
 
 3) PhDr. Tomáš Nigrin , PhD. – proděkan pro rozvoj 
  3a) připravuje projekt do FRVŠ na obnovu počítačového vybavení místností H 108, 109 
  3b) dokončuje návrh na opatření k elektronickému oběhu dokumentů. Požádal o součinnost 
ekonomické oddělení 
  3c) dne 6. dubna 2011 ve 14,00 hodin se uskuteční první jednání ediční komise v novém 
složení. Na programu je především podpora vydávání fakultních publikací. 
 
4) Ing. Zuzana Beníšková – tajemnice fakulty 
  4a) informovala o dalších jednáních týkajících se prostor objektu Krystal 
  4b) podala podrobný výklad k návrhu rozpočtu a návrhu rozdělení finančních prostředků 
 



 

5) PhDr. Ing. Petr Soukup – proděkan pro studijní záležitosti 
  Od ředitele IMS obdržel podklady k reakreditaci bakalářského studijního oboru Mezinárodní 
teritoriální studia k projednání na AS UK FSV a Vědecké radě UK FSV. 
 
Zapsala: H. Krsová 
Vidi: MgA. F. Láb, Ph.D. 


