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                                                                                                     Dne 7. března 2011 
 
Přítomni:  Z. Beníšková, T. Karásek, J. Končelík, M. Kubát, F. Láb, T. Nigrin, P. Soukup, J. 
Á. Víšek 
 
Sdělení děkana: 
l) účast na promocích – děkan žádá plnou účast ve smyslu interního pokynu. S ohledem ke 
své nepřítomnosti a nepřítomnosti proděkana F. Lába (zahraniční pobyty) v době promocí, 
budou děkana zastupovat na mgr. promocích proděkan Soukup a proděkan Kubát. Na bc. 
promocích zastoupí děkana proděkan Soukup. Promotory na jednotlivé promoce zajistí 
ředitelé institutů; 
na rozšířeném kolegiu rektora dne 21. března 2011 zastoupí děkana proděkan Víšek. 
2) žádá proděkany, aby si do příštího kolegia zvážili požadavky pro přípravu rozpočtu 
3) od 1. března 2011 nastoupila nová vedoucí SVI – PhDr. Irena Prázová, Ph.D. 
 
Informace proděkanů a tajemnice fakulty: 
4) doc. PhDr. M. Kubát, Ph.D. – proděkan pro PGS a další formy vzdělávání 
4a) vznesl dotaz na termín odevzdání podkladů do Výroční zprávy za rok 2010. Tajemnice 
uvedla, že podklady z pracovišť děkanátu a proděkana pro vědu a výzkum byly předány 
proděkanovi Lábovi. Děkan stanovil termín pro předání všech zbývajících podkladů 
proděkanovi Lábovi: na 18. března 2011 
4b) materiál k organizaci U3V – v průběhu minulého týdne obdržel poslední připomínky a 
vypracuje závěrečné znění 
4c) informoval, že v dohledné době navštíví s ředitelem CERGE UK doc. Š. Jurajdou 
kancléře UK, aby završili jednání o správě matriky. 
 
5) MgA. F. Láb, Ph.D. – proděkan pro PR 
5a) informoval o schůzce ohledně nových www stránek, součástí schůzky jednání s řediteli 
institutů ohledně šablony 
5b) s pracovníkem RTL IKSŽ PhDr. M. Lokšíkem dohodl, že v rámci tvůrčích dílen bude  
jako pilotní díl vypracován propagační materiál o UK FSV – s výhledem na měsíční až 
semestrální periodicitu dalších dílů 
5c) diskutoval záměr oslovit redakci Sociálu s možnostmi bilance ročního působení děkana ve 
funkci  
5d) místnost pro pracovnice PR doktorky Fišerovou a Klamkovou – stávající místnost 
v průjezdu je nevyhovující, nelze hosty při snaze o propagaci fakulty vodit „do temnice“. 
Vedení fakulty se bude snažit i ve stísněných podmínkách fakulty najít jinou odpovídající 
místnost 
5e) k problému plagiátorství a podpoře činnosti disciplinární komise bude zaslán každému 
studentovi e-mail, dále bude stanovisko vedení uvedeno na www stránkách fakulty a 
v časopise Sociál. 
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6) PhDr. T. Nigrin, Ph.D. – proděkan pro rozvoj 
6a) s vedoucím CIVT Ježkem probíhají průběžně jednání o doladění www stránek 
6b) s FFUK a ostatními humanitními fakultami UK se pokusí koordinovat platby za 
knihovnické databáze 
6c) informoval o své návštěvě na MU, fakultě ekonomicko-správní u proděkana Ing. M. 
Kvizdy, proděkana pro studium a statutárního zástupce děkana 
6d) oprava světlíku na IES – zúčastnil se výběrového řízení na firmu, která opravu provede 
6e) dohodl se zástupcem FF UK možnost využití dětského koutku a možnost zajištění 
opatrovnictví i v domácím prostředí s výhledem na využívání pro děti pracovníků UK FSV do 
minimálně roku 2012–2013; diskutována nutnost zaslání děkovného dopisu FF UK  
6f) informoval o plánu úprav nutných pro bezbariérový vstup do budovy Hollaru a Opletalovy 
ulice – tyto vstupy jsou podle sdělení tajemnice fakulty umožněny již řadu let a jsou ze strany 
studentů využívány. Dr. Nigrin informoval, že tato skutečnost je nedostatečně propagována a 
že pro splnění základních požadavků pro zanesení přístupů do informačních systémů jako 
skutečně bezbariérových je potřeba, aby vstupy byly řádně označeny, opatřeny funkčními 
zvonky atd. Diskutovány možnosti zajištění potřebné medializace. Zajistí proděkan Nigrin a 
proděkan Láb 
6g) ve stadiu dokončení je opatření děkana definující zodpovědnost za aktualizace www 
stránek 
6h) informoval o systému práce ediční komise, o zřízení účetních středisek příslušných 
jednotlivým fakultním časopisům 
6i) rozvojové projekty – informoval o sdělení jm prorektora Štecha k decentralizovaným 
rozvojovým projektům, které předložila UK MŠMT ČR 
6j) na základě požadavku děkana připravuje návrh interního doporučení děkana k systému 
oceňování pracovníků děkanátu s cílem dosáhnout stavu, kdy proděkan spolurozhoduje 
s vedoucím pracoviště při finančním ohodnocení pracovníků 
6k) proděkan Nigrin bude podle rozhodnutí děkana parafovat po podpisu tajemnice a před 
případným podpisem děkana účetní doklady k účetním střediskům příslušným všem 
decentralizovaným rozvojovým projektům a ediční komisi 
 
7) Ing. Z. Beníšková – fakulty 
7a) zúčastnila se prezentace nového softwaru pro účetnictví 
7b) je připraveno jednání komise pro veřejnou zakázku „Dodávka elektrické energie a 
zemního plynu na FSV UK“. 
 
8) PhDr. Ing. Petr Soukup – proděkan pro studijní záležitosti 
8a) protiplagiátorský software – J. Novák, Ph.D. z IES získal nabídku ze Švédska na software 
URKUND (http:// www.urkund.com/in/en om URKUND.asp). Software hledá na webu, v 
některých akademických databázích a také cca 1,5 mil kvalifikačních prací z celého světa. 
Předběžně byla pro FSV vyjednána velice dobrá cena (3000 EUR ročně). Žádá o stanovisko, 
zda bychom měli do projektu vstoupit. Nabídka obsahuje půlroční testovací období zdarma. 
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Kolegium po rozsáhlé diskuzi nabídku velice uvítalo a přeje si databázi spustit – po ročním 
provozu zhodnotí prospěšnost a zváží další postup. 
8b) Uznávání kurzů / technická stránka – v současnosti garant uzná kurz a studijní referentka 
zapíše uznání do systému. V SIS se objeví studentovi a učiteli kurz vyučujícímu pouze U a 
žádné jméno osoby, která uznání provedla. Na základě podnětu IES navrhl, aby studijní 
referentka zanesla nově též jméno garanta, který uznání provedl (technicky to lze provést). 
Toto jméno uvidí student i vyučující kurzu v kolonce zkoušející. Kolegium po diskuzi záměr 
podpořilo jako významný krok ke zpřehlednění a zlepšení systému. 
8c) Obsazení mgr. promocí – 23. 3. 2011 ve Velké aule Karolina:  
 IES   9,00hod. Soukup (řídí promoci), Víšek, Karásek 
 IPS, IEPS, IMS 10,30hod. Soukup (řídí promoci), Víšek, Karásek  
 IKSŽ (MS)  12,00hod. Kubát (řídí promoci), Soukup, Víšek 
 ISS, (Z-3abs.)  13,30hod. Kubát (řídí promoci), Nigrin, Karásek 
 
9) JUDr. PhDr. T. Karásek, Ph.D. – proděkan pro zahraniční styky 
9a) informoval o připravovaných změnách Statutu UK – připraví pro děkana stanovisko pro 
AS UK 
9b) z důvodu svojí nepřítomnosti požádal o přivítání studentů z Kostnice v pondělí 14. 3. 
2011 – zastoupí proděkan Láb 
9c) děkan požádal proděkana Karáska o prověření základních údajů v anglické verzi na www 
stránkách – jedná se zejména o aktuálnost informací 
 
10) Prof. J. Á. Víšek – proděkan pro vědu a výzkum 
10a) informoval o programu VR dne 9. 3. 2011 – nově bude zařazen podnět IES, týkající se 
habilitačních jmenovacích řízení. 
 
 
Zapsala: H. Krsová 
Vidi: J. Končelík 


