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Dne 6. prosince 2010 
 
Přítomni:  Z. Beníšková, P. Jüptner, J. Končelík, K. Králová, F. Láb, P. Soukup, J. Á. 

Víšek 
Omluveni: M. Kubát 
 
Sdělení děkana: 

1) Informoval o podkladovém materiálu pro výjezdní zasedání rozšířeného kolegia 
rektora, které se uskuteční ve dnech 6. a 7. prosince 2010; tématem bude především 
dlouhodobý záměr UK 2011–2015. Děkan vyjma jiného kladně hodnotí zejména fakt, že 
pracovní materiál výslovně počítá s tím, že FSV bude na základě projektové dokumentace 
otevřena možnost převzetí případně uvolňovaných prostor v Jinonicích – znění formulací DZ 
ocitoval: „Rekonstrukce objektu bývalé menzy 17. listopadu v Praze-Tróji výhledově 
uspokojí prostorové potřeby Fakulty humanitních studií. Prostory, které fakulta přesunem do 
nového objektu v Tróji uvolní ve svém současném sídle v Jinonicích, pomohou výrazně 
zlepšit situaci Fakulty sociálních věd. (...) Prioritně realizovat (...) přestavbu bývalé menzy 17. 
listopadu v Tróji pro potřeby Fakulty humanitních studií a následně projekt efektivního 
využití budovy v Jinonicích pro potřeby Fakulty sociálních věd.“ 

 
Informace proděkanů a tajemnice fakulty: 

 
2) MgA. Filip Láb, Ph.D. – proděkan pro PR  
2a) informoval o přípravách spuštění fakultních internetových stránek (o části 

extranet), doplňují se nové texty v české i anglické verzi 
2b) připravují se novoročenky, tento týden je obdrží členové VR, dále budou rozesílány 

poštou   
 

3) PhDr. Petr Jüptner, Ph.D. – proděkan pro rozvoj 
3a) informoval o přípravách spuštění části intranet, který je rovněž plněn informacemi, 

nezaznamenal žádné problémy, setká se tento týden s vedoucím OZS panem Šimsou ohledně 
anglické verze intranetu, grafický návrh by měl být hotový ve středu a poté bude záležet na 
rychlosti kódování šablony 

3b) rozeslal dopis ředitelům institutů ve věci revize využívání hlasových služeb 
na fakultě, ke které by mělo dojít během roku 2011, v dlouhodobém záměru UK se 
s hlasovými službami (Voip) výslovně počítá 

3c) informoval o dopisu panu kvestorovi ohledně možného využití části CDMS 
Krystal, domluví se na schůzku u pana kvestora 

3d) ve čtvrtek 9. prosince 2010 Ministerstvo průmyslu a obchodu pořádá konferenci, 
tématem evropské programy, konference by mohla být zajímavá pro ředitele institutů 
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4) Ing. Zuzana Beníšková – tajemnice fakulty 
4a) poukázala na možný problém při přepočtu prostředků na instituty ohledně zásad 

financování vysokého školství pro rok 2011 a principů rozdělování financí na UK – dříve se 
prostředky rozdělovaly na fakultě podle stejných kritérií, podle kterých přicházely 
z univerzity, ale dnes k některým kritériím nebude možné získat podklady (např. úspěšnost 
absolventů, apod.), kolegium se shodlo na závěru, že aplikace pravidel bude podléhat diskuzi 
a musí vycházet z reálně dostupných dat 

4b) doporučila zařadit do plánu investic na rok 2011 elektronický systém zadávání 
veřejných zakázek od firmy QCM , který lze využít při vyhodnocování nabídek u zakázek 
malého rozsahu;  pořizovací náklady by byly cca 90 tisíc, údržba softwaru cca 6 tisíc/měsíc – 
kolegium záměr rozhodně podpořilo mj. s konstatováním, že tyto náklady by se měly brzy 
vrátit vzhledem k získání lepších cen;  
- prostřednictvím rámcové dohody by vytvořila zakázku na nákup kancelářského materiálu 
- setká se se zástupkyní brněnské firmy ohledně zprostředkování elektronické aukce na nákup 
plynu a elektrické energie 

4c) připravují se výběrová řízení na místa vedoucích kateder, od některých vedoucích 
institutů již má podklady – kolegium i ředitelé se v prvotním náhledu kloní k tomu, aby 
termíny řízení i požadavky na uchazeče byly sjednocené; děkan zopakoval, že ve stanovení 
termínů výběrových řízení bude respektovat přání ředitelů a potřeby institutů při zajišťování 
jejich běžného chodu 

 
5) PhDr. Ing. Petr Soukup – proděkan pro studijní záležitosti 
5a) obdržel doplňky ke standardním pravidlům Akreditační komise pro posuzování 

žádostí o akreditaci a prodloužení platnosti akreditace studijních programů a jejich oborů 
(otázka garanta studijního programu a personálního zabezpečení studijního programu – 
dokument v příloze tohoto zápisu)  

5b) v uplynulých třech týdnech proběhlo hodnocení kurzů  
5c) vyzve pedagogy k tomu, aby již nyní začali vypisovat termíny zkoušek 
5d) bude nutné začít tvořit rozvrhy; děkan záměr proděkana Soukupa dosáhnout 

zveřejnění rozvrhů na další semestr s dostatečným předstihem opakovaně podpořil 
5e) opatření děkana o evidenci, odevzdávání a zveřejňování závěrečných prací je 

připravováno také v anglickém jazyce 
5f) na základě došlých připomínek dokončí návrh nových pravidel pro organizaci 

studia a odešle jako podklad na jednání AS 
5g) návrhy k využití sociálního fondu – v současnosti zbývá cca 300 tisíc na rozdělení 

– podpora jazykové výuky a dalších školení 
  

6) PhDr. Kateřina Králová , Ph.D. – proděkanka pro zahraniční styky 
6a) dne 29. 11. 2010 byla děkanovi předána medaile od Prof. Dr. Nguyễn Văn Khánh, 

rektora University of Social Sciences and Humanities – Vietnam National University, Hanoi  
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6b) Erasmus – budou dofinancována všechna roční stipendia na akademický rok 
2010/2011 zároveň se otevřely možnosti pro prodloužení jednosemestrálních pobytů; postup 
pro akademický rok 2011/2012 bude zřejmě stejně nejistý jako v letošním roce 

6c) 23. listopadu 2010 se uskutečnila schůzka proděkanů pro zahraniční styky s jm 
prorektorem Škrhou:  

6ca) prof. Škrha objasnil připravovaný Program mobility pro absolventy doktorského 
studia (postdoktorandy) ze zahraničí na UK, program má rozvíjet mezinárodní charakter UK a 
špičkovou kvalitu vědy a tak posunout UK na vyšší úroveň; program ještě bude předložen na 
Kolegiu rektora ke schválení, měl by začít fungovat od roku 2011; bylo by možné přijmout 
jednoho vyučujícího na dva roky. RUK by přispěl polovinou na podporu – cca 1000 EUR, cca 
1000 EUR by platila fakulta 
- podmínkou bude transparentní výběrové řízení – nutné vytipovat celofakultní témata, aby se 
v tématu mohly pohybovat všechny obory 

6cb) Ing. Halašková, vedoucí OZV RUK, upozornila na webový portál „Výdej průkazů 
externím osobám a přístup do informačních systémů UK“ viz http://www.cuni.cz/UK-3592.html, 
kam UVT UK umístilo informaci, jak postupovat pro získání průkazu pro externího uživatele.   
- připomínky lze zaslat na uvedenou adresu helpdesk@is.cuni.cz, blíže také: 
http://www.cuni.cz/UK-2480.html, výdej: http://www.cuni.cz/UK-3249.html 

6d) informovala o schůzce s proděkankou pro zahraniční styky FF UK, prof. 
Čeňkovou, dohodly se na aktivní spolupráci a společném prosazování zájmů obou fakult, 
např. ohledně meziuniverzitních dohod, v nichž participují obě fakulty, apod. 

6e) informovala o plánovaném setkání s komisí pro PR a zahraniční styky AS dne 7. 
12. 2010 
 

Termín příštího kolegia děkana:  
13. 12. 2010 v 9:45 hodin 
 
Zapsala: S. Fišerová 
Vidi: J. Končelík 

 


