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Dne 8. listopadu 2010 
 
Přítomni:  Z. Beníšková, P. Jüptner,  J. Končelík, K. Králová, M. Kubát, P. Soukup, T. 

Trampota, J. Á. Víšek 
 
Sdělení děkana: 

1) požádal proděkana Trampotu, aby ho zastoupil na reprezentačním plese k 20. výročí 
FSV UK, 11. listopadu 2010, kterého se nemůže zúčastnit ze zdravotních důvodů 

2) ze stejného důvodu požádal proděkana Víška, aby jej zastoupil na zasedání AS 
v úterý 9. listopadu 2010. 

 
Informace proděkanů a tajemnice fakulty: 
 

3) doc. PhDr. Michal Kubát, Ph.D. – proděkan pro PGS a další formy vzdělávání 
3a) seznámil kolegium se žádostí CERGE UK o zprostředkování přístupu do databáze Student 
– kolegium žádost diskutovalo a rozhodlo žádost podpořit na základě jednoznačně 
vymezených podmínek pravidelné kontroly úplnosti a správnosti vedení databáze; proděkan 
pro PGS požádá ředitele CERGE, aby společně dojednali další postup s kancléřem UK. 

 
4) PhDr. Petr Jüptner, Ph.D. – proděkan pro rozvoj 

4a) informoval o postupu při zpracování nového intranetového portálu fakulty s tím, že CIVT 
navrhuje změnit svou volbu redakčního systému intranetu – nově by jím měl  být program 
DG Client, ve kterém se zpracovávají stávající stránky i nový extranet, Ing. Kot podal návrh 
písemně a proděkan Jüptner doplnil své komentáře (z hlediska harmonogramu a financí) a 
předestřel perspektivy dalšího postupu 
4b) otázka využití prostor v CDMS Krystal, kde vzniká knihovní depozitář pro FSV UK – 
zatím se fakulta do diskuse nezapojovala, aby se neprohloubila prostorová fragmentace 
fakulty; rozeslal dopis proděkanům a ředitelům institutů, do 15. 11. 2010 žádá stanovisko 
součástí fakulty k případnému využití prostor v CDMS Krystal; mohla by být otevřena 
diskuse s RUK, řešení by však bylo provizorní, nejpozději do roku 2015 
4c) informoval o požadavku KAM, aby poplatek za energie v Jinonicích hradily společně 
fakulty – FSV toto razantně odmítá; ve čtvrtek 11. 11. 2010 se uskuteční schůzka na toto téma 
v Hollaru v kanceláři tajemnice fakulty 
 

5) PhDr. Tomáš Trampota, Ph.D. – proděkan pro PR 
5a) informoval členy kolegia o tom, že agendu resortu PR již konzultuje se svým 
pravděpodobným nástupcem, dr. Filipem Lábem 
5b) referentky oddělení PR se ve dnech 2. – 5. 11. 2010 zúčastnily veletrhu Gaudeamus 
 v Brně, účastnil se také proděkan Soukup, který dne 4. 11. 2010 prezentoval fakultu 
v přednáškovém sále 
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5c) zúčastnil se jako nový člen jednání akreditační komise MŠMT pro oblast společenských 
věd – v této souvislosti konstatoval, že je otevřen konzultacím; dále diskutována možnost 
vytvořit referát pro akreditace, v diskuzi konstatovány finanční, administrativní a organizační 
souvislosti a rozhodnuto dále projednat na plánované schůzce děkana s proděkany pro 
studijní záležitosti, PGS a tajemnici fakulty nad strukturou studijního oddělení 

 
6) Ing. Zuzana Beníšková – tajemnice 

6a) do 5. 11. 2010 měli řešitelé rozvojových projektů podat informaci o tom, jak budou řešit 
projekty a čerpat finance do konce roku, informaci podala pouze prof. Rovná (řešitelka 
jednoho centralizovaného a jednoho decentralizovaného projektu), lze tedy předpokládat, že 
ostatní řešitelé rozpočty svých projektů vyčerpají; přesto se začátkem prosince uskuteční 
prověrka čerpání rozvojových programů s cílem dohlédnout na dočerpání – lze investovat do 
infrastruktury, podpory doktorandů, apod.  
6b) je potřeba připravovat kapitálový rozpočet a rozpočet provozních prostředků, obrátí se 
proto na ředitele institutů – ohledně oblasti investic a větších provozních výdajů 
6c) připomněla otázku komunikace vedení fakulty s AS a VR, kolegium po diskuzi rozhodlo, 
že:  

6ca) podklady na jednání AS podává za vedení fakulty děkan, případně tajemnice 
s průvodním dopisem děkana 

6cb) s VR  komunikuje a podklady na jednání podává výhradně děkan, či proděkan pro 
vědu a výzkum, kterým podněty předávají výhradně ředitelé institutů a součástí 
 

7) PhDr. Ing. Petr Soukup – proděkan pro studijní záležitosti 
7a) doplnil informaci o účasti na veletrhu Gaudeamus – považuje za dobré se podobných akcí 
účastnit, a to nejen pasivně (předáváním propagačních tiskovin), ale i aktivně (prezentací, o 
které je ze strany studentů poměrně velký zájem), účastnili se studenti ze všech koutů ČR i 
SR, neúčast fakult vnímají studenti negativně 
7b) informoval o schůzce s paní Kavanovou z CERGE ohledně modulu na vkládání 
závěrečných prací 
7c) další vlna hodnocení kurzů – proběhla distribuce obálek, požádal zodpovědné pracovníky 
na institutech, aby hodnocení kurzů proběhlo i v kurzech kombinovaného studia, proto bude 
prodloužena lhůta pro podání hodnocení u studentů kombinovaného studia 
7d) probíhá dokončení modulu na vkládání prací, do konce týdne rozešle pedagogům i 
studentům manuál 
7e) pravidla pro organizaci studia – návrh znění zaslal členům kolegia a senátorům a pošle i 
garantům oborů, kolegium bude návrh diskutovat 15. 11. 2010 
7g) upozornil na potřebu revize Opatření děkana č. 35/2010 – Stanovení úhrad za úkony 
poskytované studentům FSV UK 
 

8) Prof. RNDr. Jan Ámos Víšek CSc. – proděkan pro vědu a výzkum 
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8a) otevřel diskuzi nad připravovanými pravidly pro organizaci studia a jejich vztahem 
ke studiu doktorskému  

8b) a nad otázkou struktury intranetu a jeho systémové „očisty“ od již neaktuálních a 
neplatných dokumentů.  
 

 
Termín příštího kolegia děkana:  
15. 11. 2010 v 9:45 hodin 
 
Zapsala: S. Fišerová 
Vidi: J. Končelík 


