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Dne 20. prosince 2010 
 
Přítomni:   
Z. Beníšková, T. Cahlík, F. Láb, M. Gregor, M. Hájek, B. Hnízdo, P. Hornochová, P. 

Jüptner, J. Končelík, K. Králová, M. Kubát, M. Mejstřík, M. Potůček, P. Soukup, M. 
Staňková, L. Stejskal, T. Trampota, J. Vykoukal, J. Á. Víšek 

 
Sdělení děkana: 

1) poděkoval proděkance Králové, která nastupuje na konci roku na mateřskou 
dovolenou a musí dočasně svůj resort opustit, za dosavadní činnost; současně poděkoval také 
proděkanovi Jüptnerovi, který musí na funkci proděkana pro rozvoj rezignovat vzhledem k 
nástupu do funkce ředitele IPS 
- v této souvislosti informoval o procesu výběru nových proděkanů, nové proděkany představí 
na lednovém zasedání AS, při výběru se pokusí dodržet zastoupení institutů 

2) vyzval tajemnici fakulty, aby informovala o výběrových řízeních na vedoucí 
kateder: inzeráty budou zveřejněny k počátku ledna, předpokládaný termín pro podávání 
přihlášek: 31. 1. 2011 (pokud se podaří inzerce zadat do tisku tak, aby byla dodržena zákonná 
lhůta, případné posunutí termínu je proto možné) 

3) informoval o výjezdním zasedání vedení UK, kde byl především diskutován návrh 
Dlouhodobého záměru UK, případné poznámky ke znění DZ k rukám děkana do 7. ledna 
2011 

4) OBD – FSV nabídne své poznámky vedení univerzity, v druhé polovině roku 2011 
je univerzita zapracuje 
dr. Gregor vyjádřil přesvědčení, že tento typ úkonů nemá dělat proděkan, ale vedoucí úseku 

5) principy spoluúčasti na financování časopisů, které fakulta vlastní a vydává: fakulta 
by měla podporovat časopisy které vlastní ze 100% a jejichž je vydavatelem, v současné době 
jsou to 2 časopisy IES, 2 IPS, 1 IMS, 1 IKSŽ a 1 časopis CESES, (na ISS není vydáván žádný 
takový časopis); tj. 
I) Acta Politologica (AcPo, ISSN 1803-8220) 
II) AUCO Czech Economic Review (ISSN 1802-4696) 
III) Media studies (Mediální studia, ISSN 1801-9978) 
IV) The Annual of Language & Politics and Politics of Identity (ALPPI, ISSN 1803-1757) 
V) The Central European Journal of Public Policy (CEJPP, ISSN 1802-4866) 
VI) The Czech Journal of Economics and Finance (Finance a úvěr, ISSN 0015-1920) 
VII) Studia Territorialia (ST AUC, ISSN 1213-4449) 
 

5a) diskutovány tři varianty možnosti podpory: 
5aa) fakulta bude podporovat všechny časopisy, bez ohledu na počet a institut 
5ab) za každý institut a CESES právě jeden časopis 
5ac) za každý institut a CESES maximálně dva časopisy 
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5b) diskutovány podmínky na získání podpory ze strany fakulty, a to v následující 
podobě:  

5ba) dodržování periodicity 
5bb) dodržování recenzního řízení jako double-blind peer review 
5bc) časopis si zajistí finanční podporu ze zdrojů mimo UK 
5bd) v pětiletém odstupu od počátku podpory časopis prokáže vstup do některé 

z mezinárodně uznávaných databází 
5be) za samozřejmý předpoklad je považováno, že časopis vyhovuje Kritériím pro tvorbu 

pozitivního seznamu časopisů. 
 - sledování plnění podmínek by začalo od poloviny roku 2011 (půlroční čas na adaptaci) 

 
diskuse k bodu 5): 
 

- prof. Potůček:  
a) je důležité podpořit proces vzniku časopisů, doporučil zvážit možnost podpory 

týmů, které uvažují o tom, že by takový časopis vznikl 
b) k bodu 5bc) upozornil, že je důležité brát v úvahu prostředí, ve kterém se 

pohybujeme – situace mimo UK je nepředvídatelná, v některém roce může být podpora mimo 
UK značná, v jiném žádná 

 
 - dr. Gregor – připomněl, že není nutné uvažovat lineární růst financování, případné 
výkyvy lze meziročně vykrýt 
 

- doc. Vykoukal upřesnil rozdíl bodu 5bb) proti předpokladům Kritérií pro tvorbu 
pozitivního seznamu časopisů 

 
 - prof. Potůček: souhlasil s tím, že podpora nemá být bezbřehá, ale obory se liší jeden 

od druhého, někde mohou fungovat dva dobré časopisy, jinde žádný, přimlouval by se spíše 
za mechanické kritérium 

 
 - doc. Hnízdo uvedl, že např. IPS má dva časopisy, jeden čistě politologický, druhý 

tematicky interdisciplinární, který může obsahovat příspěvky ze všech institutů fakulty, 
pohled by měl být celofakultní 

 
 - dr. Jüptner upozornil, že FSV je na tom dobře, když má 7 časopisů, které by byly 

schopné tato kritéria splnit, podporu vydávání časopisů označil za jednu z nejlepších investic 
v rámci fakultního rozpočtu 

 
- doc. Vykoukal žádal, aby případné penalizace šly spíše do roviny osobních nákladů a 

nelimitovaly náklady provozní 
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- prof. Mejstřík varoval před přílišným optimismem a plošnou podporou nově 

vznikajícím časopisům 
 

- dr. Hájek souhlasí s celofakultním pohledem, organická jednotka není institut, ale 
fakulta, ISS sice nemá vlastní časopis, ale publikují do zahraničí a do časopisu, který vydává 
CESES 

 - doc. Cahlík – než někdo založí časopis, bylo by dobré podívat se, jestli není 
vhodnější přispívat do některého, který existuje 

 
 - děkan zapracuje podněty a rozešle podklady do středy 22. prosince 2010 večer, uvítá reakce 
do pátku 7. ledna 2011, je důležité, aby se systémem podpory byli všichni ztotožněni od 
počátku a nemusel se měnit 
 

6) prof. Víšek – proděkan pro vědu a výzkum:  
 - informoval o Specifickém výzkumu vysokých škol (SVV) – 2. ročník soutěže (2011): 
Bude nutné nastavit mechanismus, jakým bude mezi jednotlivé instituty FSV UK rozdělen 
celkový objem finančních prostředků, které fakulta dostane přiděleny z rektorátu. Otázkou je, 
zda zvolit loňský model (pro rozpočítání použít stejného matematického vzorce, který 
používá při rozdělování prostředků MŠMT) či se rozhodnout pro jiné řešení.  
Celkový objem prostředků pro FSV zatím není k dispozici. Projednáváno též na poradě 
proděkanů pro vědu s jm prorektorem Volfem – navrhováno například to, aby byl více 
zohledňován počet ukončivších doktorandů; konečné rozhodnutí je však na kolegiu rektora. 
Jelikož je letos pro jednotlivé projekty v rámci SVV stanoven minimální limit 400 000 Kč 
(netýká se konferencí), je možné, že již nebude reálné koncipovat projekty dle kateder, ale 
celkový trend spíše povede k slučování menších projektů do větších, společných. 
Termín odevzdání projektů na odd. vědy je 17. ledna 2011. 
 

7) dr. Láb - proděkan pro PR: 
7a) objasnil události kolem článku v Lidových novinách týkajícího se Opatření děkana 
č.35/2010: 10. prosince 2010 kontaktovala rektorát a poté i vedení fakulty redaktora LN Pavla 
Kubálková ohledně zavedení poplatku za předtištěný formulář (SEVT) potvrzení o studiu; 
smyslem symbolického poplatku (2 Kč) bylo motivovat studenty k přechodu na bezplatnou 
elektronickou formu potvrzení o studiu, studenti měli elektronický formulář potvrzení na 
výběr a k dispozici zdarma, vzhledem k tomu, že zavedení poplatku za „papírová“ potvrzení 
nebylo v souladu s článkem č. 34 Statutu UK a s opatřením rektora č. 25/2004 bylo opatření 
zrušeno, jm rektora děkan informoval dopisem, oficiální vyjádření členům rozšířeného 
kolegia děkan případně na vyžádání zašle 

 - v článku byl bohužel poplatek za papírový formulář dezinterpretován jako poplatek 
za administrativní úkon razítkování,  
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 - celkem se poplatek týkal 33 studentů, kteří celkem zaplatili 126 Kč  
 - fakulta nabídla studentům vrácení poplatku – informování byli prostřednictvím 

webových stránek fakulty a zmíněných 33 studentů bylo navíc kontaktováno přímo e-mailem 
 - prostředky, které nebudou vyzvednuty do 31. 1. 2010 budou převedeny do 

stipendijního fondu 
 - v této souvislosti informoval o zřízení e-mailové adresy (podnety.fsv@gmail.com), kam 
mohou studenti zasílat své reakce na jakákoli další opatření: 

- dr. Hájek se dotázal, proč je tento e-mail na gmailu, vysvětleno – kvůli obavě 
některých studentů z fakultního webmailu, koleguim se shodlo, že bude zřízen též e-mail 
podnety@fsv.cuni.cz, studenti si budou moci vybrat, který e-mail zvolí  

 - proděkan Jüptner připomněl, že fakultní webmail bude možná nahrazen a tím se 
nedůvěra vyřeší sama  
 
 - proděkan Soukup doplnil, že systém SIS umí vygenerovat potvrzení o studiu – vyplní údaje 
a studenti jej pouze vytisknou; vyjádřil politování nad tím, že studenti nekontaktovali dříve 
vedení fakulty, ale stěžovali si přímo novinám  
 
- doc. Cahlík se dotázal, zda jsou všechny další poplatky v souladu se zákonem a opatřeními, 
toto bylo potvrzeno 
 
7b) prezentoval náhled na novou verzi webových stránek fakulty – na základě návrhu firmy 
Motion Media 
 

8) proděkan Jüptner informoval o přípravě intranetu – došlo ke změně redakčního 
systému, intranet bude také v redakčním systému DG Client (stejně jako stávající webové 
stránky a nový extranet)  
 - pro intranet použita upravená šablona extranetu – položky do horizontálního menu nebylo 
možné začlenit (více položek), proto je menu intranetu vertikální; v hlavním poli budou 
aktuality a vpravo nejnavštěvovanější položky pro rychlý postup 
 - vlevo bude prostor pro intranety jednotlivých institutů a dalších součástí fakulty – bude se 
jednat o prostor nikoli o povinnost, instituty si mohou ponechat své stránky nebo použít tuto 
grafiku 
- stav zpracování intranetu: plní se informacemi – stav naplnění je vysoký, již reálně funguje 
v původním stávajícím grafickém designu 
- nakódovat tuto šablonu musí pouze pracovník RUK, plánována schůzka 
- další podmínka spuštění intranetu je software – propojení intranetu s dalšími moduly jako je 
webmail a SIS 
 

9)  dr. Králová – proděkanka pro zahraniční styky 



 

 

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  

 

5 

9a) informovala o vypsání celouniverzitní soutěže na přijímání zahraničních 
postdoktorandů – více v bodě 6ca) zápisu z 6. prosince 2010 a 9a) zápisu z 13. prosince 2010 
 - 6 takových pracovníků by se přijímalo každý rok na dobu dvou let, jm prorektor Škrha 
informoval, že by se měla vypsat témata, která by se týkala celé fakulty – do těch témat by se 
uchazeči hlásili 
Termíny: témata do 15. ledna 2011. Termín FSV UK: 7. ledna 2011, k rukám děkana – téma 
by mělo být všeobecné, vyhovovat potenciálním zájemcům i z řad spřátelených institutů. 
Nástup nejdříve k 3. červenci 2011. 

9b) informovala o iniciativě pracovníků IMS ohledně založení celofakultního dětského 
zařízení (školka-jesle, popř. dětský koutek) – několik návrhů, několik lokalit, možné v centru 
i v Jinonicích (tam využitelné i pro jiné fakulty), podpořilo by to i image fakulty, poprosila o 
rozšíření informace, aby se shrnula skupina a otevřela diskuse v rámci celé fakulty nikoli 
pouze institutu  

 
 
Sdělení dalších členů rozšířeného kolegia děkana: 
 

10) doc. Vykoukal se dotázal na datum návštěvy Krystalu – dr. Jüptner informoval o 
plánované schůzce s panem kvestorem, v návaznosti na schůzku by byla v lednu uspořádána 
prohlídka 
 
Různé: 
 

11)  doc. Cahlík 
11a) se dotázal, kdy by se měl dostat DZ FSV UK k AS – do léta 2011 nejpozději podle 

RUK, pokud to bude možné tak do konce LS 
11b) akreditace anglického programu – schválila VR, ze studijního oddělení pošlou na 

RUK, aby byl informován, proděkan Soukup souhlasil 
11c) požádal o vysvětlení nejasných informací o rušení menzy v Jinonicích – tajemnice 

fakulty vysvětlila, že KAM sdělili správní radě, že mají problémy s hospodařením, aby je 
poplatků zbavila a fakulty vzaly pohledávky na sebe, s tím, že by omezila provoz bufetu (týká 
se jen bufetu, nikoli menzy) – správní rada to odmítla a dodnes provoz bufetu omezen nebyl a 
žádná další reakce na toto odmítnutí nebyla 
 

12) Děkan informoval, že Cenu profesora Karla Engliše pro nejlepší absolventy 
společenskovědních oborů získala Dana Smrčková z IKSŽ FSV UK. 
 

13) Na závěr děkan poděkoval všem přítomným za vše, co pro fakultu udělali 
v uplynulém roce, a popřál klidné, ničím nerušené Vánoce, jmenovitě dále poděkoval  
Mgr. Staňkové, která končí na pozici vedoucí KJP,  
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poděkoval i Mgr. Hornochové, která končí v lednu ve funkci vedoucí SVI  
a především poděkoval končícím ředitelům prof. Mejstřříkovi, doc. Hnízdovi a doc. Šobrovi 
za mnohaletou práci a vybudování institutů  
a pozval přítomné na slavnostní přípitek. 
 
Zapsala: S. Fišerová 
Vidi: J. Končelík 


