
 

 

FAKULTA SOCIÁLNÍCH VĚD  

UNIVERZITY KARLOVY 

V PRAZE 

 ________________________________________________________________ 

 
Záp i s  z  j ednání  rozš ířeného ko leg ia  děkana 

________________________________________________________________ 
Univerzita Karlova v Praze, Fakulta sociálních věd  PR: fiserova@fsv.cuni.cz 

Smetanovo nábřeží 6, 110 01 Praha 1   tel: 222 112 285  

 

1 

Dne 12. dubna 2010 
 
Přítomni:  T. Cahlík, P. Cibulková, M. Gregor, M. Hájek, B. Hnízdo, K. Janda, J. Jirák,  

P. Jüptner, J. Končelík, K. Králová, M. Kubát, M. Mašková, M. Mejstřík, V. Novotný,  
P. Soukup, M. Staňková, T. Svačinová, C. Šimsa, A. Tejkalová, T. Trampota, L. Trunečková, 
J. Vykoukal  

 
Sdělení děkana: 
1) informoval o předložení návrhu složení nové Vědecké rady FSV UK k projednání na 

zasedání Akademického senátu FSV UK dne 13. dubna 2010  
2) harmonogram akademického roku 2010/2011 se podařilo sestavit tak, aby výuka v ZS 

2010 skončila před Vánoci; harmonogram bude rozeslán k připomínkování 
3) zformuloval požadavek k institutům, aby všechny  
 3a) zápisy z porad institutů a  
 3b) zápisy z porad kateder  
zpřístupňovali ke zveřejnění na webu fakulty – tajemníci (zapisovatelé) kateder a institutů 
budou zápisy zasílat S. Fišerové (fiserova@fsv.cuni.cz); v této souvislosti požádal o zpětné 
zveřejnění zápisů od počátku LS roku 2010 (bude-li to možné) 
4) připomněl možnost ubytování doktorandů v Hlávkově koleji – termín podání přihlášek 

do 30. 4. 2010, kontaktní osoba: asistentka děkana Hana Krsová (krsova@fsv.cuni.cz, telefon: 
222 112 236) 

 
Téma rozšířeného kolegia děkana: „cizojazyčné studijní obory“  
 
5) Kateřina Králová , Ph.D., proděkanka pro zahraniční styky, přednesla prezentaci 

k uvedenému tématu (znění k náhledu v příloze zápisu); zformulován požadavek, aby každý 
institut  definoval jednoho zástupce, který bude (v souvislosti cizojazyčných studijních 
oborů) koordinovat veškerou komunikaci mezi institutem a fakultou 
 

6) za vedení fakulty koordinuje  otázku cizojazyčných programů dr. Králová  s výjimkou 
PR – propagaci koordinuje Tomáš Trampota, Ph.D., a akreditací – koordinuje PhDr. Petr 
Soukup, resp. pro PGS Doc. Michal Kubát 

 
7) podněty prof. Michala Mejstříka (IES):  
 7a) EXPO 2009/2010 v  Číně  

- možnost propagace cizojazyčných oborů v oblasti JV Asie, především v Indii a Číně 
v souladu s dlouhodobým záměrem UK FSV (2007) 
- instituty mohou nominovat své zástupce, financovat je budou mateřské instituty 
- kolegium účast zástupců fakulty podporuje 

 7b) uvítal by v OZS pro administrování cizojazyčných programů jednoho pracovníka 
navíc 
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8) písemný podnět prof. Lenky Rovné (IMS):  

 - FSV UK byla přizvána do konsorcia žádajícího podporu z programu Erasmus Mundus pro 
výměnu výzkumných pracovníků na úrovni doktorand/post-doc/akademický pracovník 
v oblasti komparativního regionalismu, evropské identity a norem a vztahů EU a regionu 
Nový Zéland/Austrálie 
 - v průběhu 3 let trvání projektu se počítá s výměnným pobytem přibližně 9 osob z každé 
participující instituce, jejich pobyt bude plně hrazen z programu Erasmus Mundus 
 - součástí výměny nejsou žádné formální kursy nebo společné učební programy (joint 
degree) 
- termín pro podání žádosti u Evropské komise je 30. dubna 2010 
- kolegium účast v programu podporuje 

 
9) doc. Bořivoj Hnízdo (IPS)  

- konstatoval, že některé PhD programy již probíhají v anglické mutaci 
- International Economic and Politoval Studies – každý rok cca 25 studentů – bylo by dobré, 
kdyby obory měly vždy i bakalářský stupeň 

- upozornil na to, že i zahraniční studenti jsou členy akademické obce – je potřeba 
s nimi počítat (už není platný pojem „visiting“ students) 

- upozornil na možný problém personálního zabezpečení 
 

10) PhDr. Vilém Novotný (zástupce odborů)  
 - upozornil na potřebu celofakultního programu vzdělávání a kultivování lidských zdrojů 
v oblasti jazykových znalostí 
 

11) doc. Jiří Vykoukal  (IMS) 
- upozornil na to, že prosazování cizojazyčných programů není jen věcí jejich akreditování, 
ale též zkvalitnění fungování fakultní administrativy v anglickém jazyce – upozornil na 
nepřijatelnost situace, kdy například referentka studijního oddělení pro doktorské studium 
rozesílá všem studentům informace pouze v češtině a zahraničním studentům tak unikají 
důležité informace k organizaci studia, a to i přesto, že výuka jinak probíhá v jazyce 
anglickém  
- kolegium se shodlo na potřebě jazykové vybavenosti a vzdělávání administrativních 
pracovníků, je nutné změnit fungování fakulty jako celku, nikoli se omezovat pouze na 
rozšiřování akreditací 
 

12) diskutována otázka názvosloví u cizojazyčných programů a studentů – je nutné 
sjednotit terminologie užívané jednotlivými instituty a sjednotit názvosloví se stávajícím 
zahraničním standardem (např. OZS = International Office, studijní oddělení = Student Services 
Office) 
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13) Martin Gregor, Ph.D. (IES) 

- navrhl vytvoření manuálu k řešení finanční stránky, manuálů pro propagaci, terminologii, či 
pro finance, který by měl definovat institutům režii fakulty, podmínky využívání jednotlivých 
zdrojů, termíny výplat ze strany FSV, termíny účtování a dále doporučené principy pro 
vzájemné kompenzace mezi instituty ap. Manuál koordinace by měl popsat detailně dělbu 
práce mezi fakultu a instituty (samozřejmě s možností postupné úpravy), včetně termínů 
 

14) diskutována otázka pracovní náplně administrativní síly pro cizojazyčné obory: 
- pojmenovány 2 modely: buď 1) společná agenda několika referentů, nebo 2) jeden člověk 
pro celý servis; konstatována nezbytnost minimálně studijní agendy vedené standardně 
studijním oddělením (ovšem v rámci studijního oddělení lze strukturovat) 
 

15) prof. Jan Jirák (IKSŽ) 
15a) varoval, že by měly vznikat jazykové mutace předpisů (do AJ i naopak) a že 

překladem českým předpisů do anglických mohou vznikat legislativní problémy, konstatoval, 
že dle nově vznikajících potřeb určovaných nárůstem cizojazyčných programů bude třeba též 
vhodně upravit již existující předpisy (víza, změna systému v klasifikaci), dále vyjádřil 
přesvědčení, že bude potřeba definovat vztah garantů ke koordinátorovi; kolegium v diskuzi 
označilo vztah mezi koordinátory a garanty za vnitřní záležitost institutu – vedení fakulty od 
koordinátora potřebuje jen zprostředkovávat komunikaci k tématu 

15b) v souvislosti s rozšiřováním mezinárodních aktivit upozornil také na potřebu širší 
propagace českých reálií ve výuce – je nutné posilovat šíření povědomí zahraničních studentů 
o české společnosti, kultuře, historii, prostředí, atd.; v diskusi konstatováno, že studenti 
placených programů tuto perspektivu vnímají, problematické spíš u studentů v rámci 
programu Erasmus  
 

16) v diskusi otevřena otázka rozdílného akademického hodnocení v zemích EU: např. 1–
4 vs. A-F; konstatována potřeba celofakultní závazné převodní tabulky  
 

17) otevřena otázka nutnosti umístění informací pro zahraniční studenty na fakultní web  
 

17a) Tomáš Trampota, Ph.D., proděkan pro PR  
- informoval o tom, že probíhá příprava nového webu, harmonogram práce na novém webu 
předán jako podklad k projednání na zasedání AS FSV UK dne 13. 4. 2010 
- cizojazyčné programy by měly mít na novém webu vlastní záložku v angličtině 

 

17b) Petr Jüptner, Ph.D., proděkan pro rozvoj 
- doplnil informaci o harmonogramu revize webu  
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18) diskutována otázka falšování dokumentů, nutnost vyžadovat jazykové certifikáty 

TOEFL, GMET, apod.,  
- doc. Vykoukal  poukázal na zahraničně-bezpečnostní problematiku celé věci a nutnost 

nastavit jasné filtry výběru potenciálních uchazečů z bezpečnostně problémových oblastí  
- doc. Hnízdo upozornil, že existují v Praze bakalářské programy v angličtině, je potřeba 

také tyto studenty oslovit s nabídkou magisterského studia v angličtině na UK FSV 
- prof. Mejstřík – propagace na cizojazyčných gymnáziích: 2 typy Dnů otevřených dveří 

pro představitele institucí – čeští ředitelé středních škol, partneři – cizojazyčné SŠ 
 

19) Martin Hájek (ISS) 
- vyjádřil podporu rozšiřování cizojazyčných studijních programů 
 

20) prof. Jirák  
- vyjádřil podporu rozšiřování cizojazyčných studijních programů a uvedl, že i IKSŽ plánuje 
nové cizojazyčné obory, případně ve spolupráci s jinými instituty – v některých oborech 
(žurnalistika) je však výuka výrazně vázána na národní jazyk 
- upozornil na plánovanou změnu ve způsobu akreditování programů  
 
 Různé: 

21) PhDr. Ludmila Trunečková konstatovala kvality stávající podpory kulturního 
poznávacího programu – odborné exkurze, apod., účastní se studenti různých oborů, iniciativa 
vychází od studentů (integrace – čeští i zahraniční studenti), několik aktivních jedinců, kteří 
zároveň komunikují s OZS 
 

22) doc. Vykoukal  
 22a) vyjádřil nespokojenost s nejasnostmi kolem přidělování prostředků na Specifický 
výzkum pro rok 2010 a vyjádřil rozhodné přesvědčení, že FSV by měla zformulovat podnět k 
RUK požadující transparentní informaci o rozhodovacím procesu a výsledcích rozhodnutí 
centrální komise pro SVV 
 22b) na podnět prof. Peška a prof. Rovné se dotázal na postup při výběru monografií 
pro hodnocení; podnět bude předán prof. Jandovi k dořešení. 
 

23) v diskuzi konstatováno zpoždění sestavení i přijetí rozpočtu – zpoždění vzniklo již na 
univerzitní úrovni a prohloubila je nová metodika, základní kontury rozpočtu jsou jasné, bude 
představen a předán k připomínkování v průběhu příštích dnů. Prostředky VZ nebudou 
součástí rozpočtu a budou diskutovány samostatně. 
 
Příští rozšířené kolegium se uskuteční 26. 4. 2010. 
 

Zapsala S. Fišerová 
Vidi: J. Končelík 


