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Dne 5. září 2011 
 
Přítomni:  T. Karásek, J. Končelík, F. Láb, T. Nigrin, P. Soukup, J. Á. Víšek 
Omluven: M. Kubát 
 
Sdělení děkana 
1) Přivítal po letní pauze přítomné členy kolegia. Poděkoval Ing. M. Hollmannové 
za zastupování tajemnice fakulty v období července a srpna a vedoucí EO pí. Bludské 
za všestrannou pomoc, kterou při výkonu funkce Ing. Hollmannové poskytovala, a za ochotu 
se i nadále na zastupování podílet – pí. Bludská bude do nástupu nového tajemníka/ce fakulty 
v této funkci zastupovat. 
2) Dále vyslovil poděkování vedoucí PO pí. Kendíkové za její obětavou práci na přípravě a 
realizaci výběrových řízení konaných v  letním období, zejména u administrativně velmi 
náročných VŘ na funkci tajemníka/ce a vedoucího oddělení zahraničních styků. K 
výběrovému řízení na funkci tajemníka děkan informoval, že komise dosud zasedá a konečné 
doporučení ve výběru vítězné/ho kandidáta/tky prozatím nevydala. Naopak výběrové řízení na 
funkci vedoucího OZS již bylo uzavřeno, podrobnosti sdělí proděkan pro zahraniční styky. 
3) Výroční zpráva o činnosti UK FSV a Dlouhodobý záměr fakulty – probíhá poslední fáze 
připomínkového řízení, dokumenty budou po zapracování připomínek zaslány na říjnové 
zasedání AS FSV. 
4) PhDr. A. Lábová (IKSŽ) požádala o tvůrčí volno od 1. září 2011 do 28. 2. 2012. Po diskuzi 
kolegium žádost schválilo. 
5) Předal proděkanovi pro zahraniční styky žádost prorektora UK pro zahraniční styky 
k zahájení výběrového řízení na získání prostředků z Fondu mobility. 
6) Informoval o záměru uspořádat slavnostní zasedání listopadové VR FSV UK, na kterém by 
došlo k předání pamětních medailí. 
 
Informace proděkanů 
2) MgA. F. Láb, Ph.D. – proděkan pro vnější vztahy 
2a) V letním období byla ve spolupráci s firmou Sedin zahájena spolupráce na přípravě 
aplikace ve webovém rozhraní určené pro přípravu a tisk fakultních vizitek, hlavičkových 
papírů, či obálek. Jednotný fakultní vzor nebude pro zaměstnance závazný, pouze 
doporučený. Pouze na vizitky realizované podle jednotného vzoru bude ale fakulta přispívat 
polovinou jejich ceny. Rozešle členům kolegia finální grafický návrh a prosí o připomínky. 
2b) Připravuje se propagační videoklip fakulty k cizojazyčným programům v českém a 
anglickém jazyce. 
2c) Referentky vnějších vztahů PhDr. S. Fišerová a H. Kubátová, M. A., Ph.D. se zúčastní 
konference / veletrhu k propagaci studia na UK FSV v Kodani „EAIE – European Association 
for International Education“.  
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3) PhDr. T. Nigrin , Ph.D. – proděkan pro rozvoj 
3a) Komise pro výběrové řízení na funkci tajemníka/ce vydá své doporučení po příštím 
zasedání, které je plánováno na úterý 6. 9. 2011. 
3b) Proběhly opravy místností Hollar, Opletalova – žádá ředitele institutů, aby ho informovali 
o eventuelních nedostatcích. 
3c) CIVT postupně připravuje nově v průběhu léta zakoupené počítače na provoz, termín 
bude oznámen. 
3d) Jinonice – jednání, která vedl s kompetentními pracovníky FHS a FF UK byla ukončena, 
k dispozici jsou nově 3 místnosti, ze kterých budou vytvořeny učebny. 
3e) Informoval o havarijním stavu pracoviště ISS, částečně i IMS a IPS, v současné době 
probíhají jednání o provizorní opravě, trvalá oprava se promítne v investičním záměru UK. 
3f) Vzhledem k termínu RUK podrobně informoval o centralizovaných a institucionálních 
rozvojových projektech na rok 2012 a jejich prioritách. 
 
4) PhDr. Ing. P. Soukup – proděkan pro studijní záležitosti 
4a) Informoval o přijímacím řízení pro akademický rok 2011/2012, o odvoláních, o ze strany 
RUK kladně hodnocené přípravě přezkumného řízení a vyslovil poděkování vedoucí SO paní 
Staré i všem referentkám, děkan se k poděkování připojil. Dále informoval o využití 
protiplagiátorského systému URKUND a o Mgr. promocích, diskutována a rozvržena účast 
členů vedení. Dále diskutováno téma navržených pochval děkana za vynikající diplomové 
práce. 
4b) 13. října 2011 se koná imatrikulace – účastní se děkan a proděkan Soukup. 
4c) Ocenění pedagogických pracovníků Zlatý kurz – po diskuzi bylo rozhodnuto oslovit 
předsedu AS FSV UK a projednat možnost předávat ocenění 2x ročně na slavnostních 
zasedáních AS UK FSV. 
 
5) PhDr. T. Karásek, Ph.D. – proděkan pro zahraniční styky 
5a) Doplnil děkanovu informaci o výběrovém řízení na vedoucího OZS – k 31. 7. 2011 odešel 
z funkce vedoucího OZS p. C. Šimsa, M.A. Na tuto pozici proběhlo výběrové řízení a byl 
komisí doporučen a následně i děkanem jako vedoucí OZS potvrzen pan Lukáš Martin, M.A., 
do funkce nastoupí 8. 9. 2009. Dále informoval o záměru rozšířit OZS o jeden pracovní 
úvazek pro placené cizojazyčné programy. Kolegium vyslovilo souhlas. 
5b) Požádal o souhlas, aby návrh na využití prostředků z Fondu mobility pro jednoho PGS 
studenta mohl být odeslán ke schválení na RUK v předtermínu, vzhledem k odjezdu tohoto 
doktoranda do zahraničí, kde by uvedené prostředky čerpal. Kolegium návrh schválilo. 
 
6) prof. RNDr. J. Á. Víšek, CSc. – proděkan pro vědu a výzkum 
6a) FSV UK podala přihlášku do Operačního programu Praha – Adaptabilita OPPA (prioritní 
osa: modernizace počátečního vzdělávání) s názvem: Inovace doktorského studia na 
Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze. Podle posledních informací od 
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poskytovatele grantu (Magistrát hl. m. Prahy) prošla naše přihláška úspěšně prvním kolem. 
6b) Projekty podané na Technologickou agenturu ČR – program OMEGA (aplikovaný 
společenskovědní výzkum) 
Pracoviště Název projektu Hl. řešitel 
CESES Posílení analytických, koncepčních a 

implementačních kapacit strategického řízení 
v krajích 

 prof. M. Potůček 

CESES Společenská integrace a podpora 
ozbrojených sil a bezpečnostních sborů v 
situaci demografického stárnutí a 
rozpočtových restrikcí – inovace pro zvýšení 
kvality života občanů a 
konkurenceschopnosti ČR (SIOBEL) 

 dr. M. Balabán 

Spoluřešitelské projekty, FSV další účastník 

EEIP, a.s. + IES Nové metody hodnocení dopadů regulace 
(RIA) a metodika hodnocení korupčních rizik 
(CIA) 

Prof. M. Mejstřík – EEIP, 
a.s./ dr. P. Teplý - IES 

Ekonomicko-správní 
fakulta MU v Brně + 
IMS 

Optimalizace regulace konkurenčního 
prostředí v železniční osobní a nákladní 
dopravě v ČR  

dr. M. Kvizda – příjemce 
Masarykova univerzita 
v Brně, Ekonomicko-
správní fakulta/ dr. T. 
Nigrin, IMS  

 
6c) UNCE – Návrh harmonogramu FSV  
Termín odevzdání hrubé verze projektů na oddělení vědy: 27. září 2011 
Projednání na poradě proděkanů: 3. října 2011 
Termín odevzdání kompletních návrhů na odd. vědy: 10. října 2011 
Termín odevzdání projektů za fakultu na RUK: 14. října 2011 
Kontakt na odd. vědy k projektům UNCE – E. Horníčková 
 
Zapsala: H. Krsová 
Vidi: MgA. F. Láb, Ph.D. 


