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Úvodní slovo dûkana
Fakulta sociálních vûd Univerzity Karlovy dovr‰ila loni 10 let své existence. Pfiipomínkou tûchto mladistv˘ch narozenin byly tfii ãestné doktoráty udûlené profesorÛm Detlefu Brandesovi, Winfriedu Schulzovi a Josephu E. Stiglitzovi ve Velké
aule staroslavného Karolina a slavnostní zasedání roz‰ífieného kolegia dûkana za
pfiítomnosti J. Magnificence rektora profesora Ing. Ivana Wilhelma v na‰í fakultní
aule v Hollaru. K mládí patfií radost a ples, tedy mûli jsme také fakultní ples v Národním domû na Vinohradech.
Fakulta loni v zásadû dokonãila fie‰ení sv˘ch prostorov˘ch problémÛ: po dokonãení rekonstrukce budovy na Smetanovû nábfieÏí máme k dispozici dvû rekonstruované budovy (Hollar a Opletalova 26) a patro ve zcela nové budovû v Jinonicích,
kterou sdílíme s dal‰ími dvûma sestersk˘mi fakultami. Dvû men‰í pracovi‰tû jsou
je‰tû v historick˘ch prostorách: Evropská studia v Rytífiské ulici a novû zaloÏené
Centrum pro sociální a ekonomické strategii (CESES) v Celetné. Za to se patfií vyjádfiit dík vedení univerzity i M·MT.
FSV patfií jiÏ svou velikostí a poãtem studentÛ mezi stfiední fakulty univerzity.
Objem roãních finanãních nákladÛ – ze v‰ech zdrojÛ – se pohybuje kolem hranice
100 mil. korun. Rychl˘ rozvoj spojen˘ se skokov˘m nárÛstem reÏijních nákladÛ na
správu budov a odpisy (nejen budov, ale i aktiv ve v˘poãetní a edukaãní technice)
vedl loni k tomu, Ïe hospodafiení fakulty skonãilo schodkem pfies 3 mil. korun.
Rozbor faktorÛ je obsaÏen v ãásti zprávy o hospodafiení. Fakulta se rovnûÏ pfiipojila k protestním akcím vysok˘ch ‰kol ve vûci platÛ a financování. To nejsou dÛvody ani k radosti ani k uspokojení. Stav na‰ich fakultních aktiv (FRIM, fond odmûn)
a parametry rozpoãtu na leto‰ní rok nedávají pfiedpoklady pro v˘raznûj‰í vymanûní se z tvrdého rozpoãtového omezení fakulty. Dosavadní systém financování
vysok˘ch ‰kol narazil jiÏ na své meze. FSV zpracovává podkladové materiály, které by mohly poslouÏit na‰í univerzitû ve spoleãenském dialogu o perspektivnûj‰ím
modelu.
FSV loni pro‰la úspû‰nû reakreditací v‰ech oborÛ a uãebních programÛ. Novû byla
akreditována Evropská studia a zahájeny práce na dal‰ím rozvojovém programu na
IKSÎ.
Za uplynul˘ rok dále vzrostly poãty zahraniãních v˘mûn studentÛ i pedagogÛ na
základû mezinárodních vzdûlávacích programÛ a dohod. Pfies v‰echny pfiekáÏky
roste poãet doktorandÛ. V celoÏivotním vzdûlávání se rozvíjí spí‰e tradiãní Univerzita 3. vûku a studijní pobyty (pfiípravné studium bylo teprve v zárodku).
Habilitaãní fiízení a práce vûdecké rady probíhá ãasto za velkého vypûtí a pfii celkovû nepfiíznivém klimatu: mimo-fakultní aktivity, vyvolané neuspokojivou úrovní
odmûÀování, nepfiejí klidné práci rady. Pfiesto zde bylo vykonáno mnoho dobrého.
Pfiehled vûdeck˘ch konferencí a semináfiÛ za rok 2001 je impozantní. Pokraãuje fakultní v˘zkumn˘ zámûr o ãeské spoleãnosti – stínem je zpoÏdûní v publikování v˘zkumn˘ch v˘sledkÛ, dvoudílného sborníku referátÛ z konference o celkovém rozsahu
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kolem 1000 stran. (1. díl právû vy‰el s datováním roku 2001). CESES pokroãil v dopracování Vize ãeské spoleãnosti a právû pfiedkládá souhrnné v˘sledky v podobû
„PrÛvodce krajinou priorit v âeské republice“. JiÏ jen tyto dvû fakultní publikace
profilují fakultu v mûfiítku pfiesahujícím rámec univerzity. O celé fiadû dal‰ích grantÛ pojednává pfiíslu‰ná zpráva prodûkana pro vûdu. Uplynul˘ rok byl úspû‰n˘ i pro
na‰e studenty: získali v‰echny hlavní univerzitní ceny v oborech humanitních
a spoleãensk˘ch vûd: cenu Karla Engli‰e, Josefa Hlávky i fakultní ocenûní Josefa
Vavrou‰ka.
Rok 2001 byl prvním rokem nového století a tisíciletí. Pfiinesl nám – spoleãensk˘m
vûdcÛm – nové, váÏné v˘zvy, a to jak doma, tak v mûfiítku evropském a globálním.
Tyto v˘zvy jsou pro nás závazkem: jak v práci pedagogické, tak i v oblasti v˘zkumu. Pfiijmûme je s elánem, kter˘ slu‰í mládí na‰í fakulty.
Praha, únor 2002
Prof. Ing. Lubomír Mlãoch, CSc.
dûkan UK FSV
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Orgány fakulty
AKADEMICK¯ SENÁT FAKULTY SOCIÁLNÍCH VùD
Akademick˘ senát fakulty má celkem 20 ãlenÛ a skládá se ze dvou komor – pedagogické a studentské, z nichÏ kaÏdá má po deseti ãlenech.
P¤EDSEDNICTVO:
Pedagogická komora:
Ing. Alena Hromádková, CSc. – pfiedsedkynû senátu
PhDr. Barbora Osvaldová
Studentská komora:
Miroslav Dvofiák
Catherine Fahadová
âlenové AS FSV:
Madiyar Magauin
Lucie Anto‰ová
Bc. Adam Ger‰l
Ing. Monika Hollmannová
Martin JeÏek
Petr Just
Ludûk Koleãek
Ing. Ivo Koubek

Bc. Miroslav Kudláãek
Bc. Zdenûk Kudrna
PhDr. Alena Lábová
PhDr. Ivan Muller
PhDr. Anita Pelánová
PhDr. Bela Plechanovová, CSc.
PhDr. Jadwiga ·anderová, CSc.
PhDr. Olga ·mídová

Zástupci FSV v Akademickém senátu UK:
PhDr. Bûla Plechanovová, CSc.
Doc. PhDr. Michal ·obr, CSc.
Libor âech
Karolina Kuãerová
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Ve d e n í fa k u lt y
DùKAN
Prof. Ing. Lubomír Mlãoch, CSc.
tel.: 242 38 450
mlcoch@mbox.fsv.cuni.cz
PRODùKANI
Doc. PhDr. Barbara Köpplová, CSc.
prodûkanka pro postgraduální studium
tel.: 22 112 205
kopplova@mbox.fsv.cuni.cz

Doc. RNDr. Jan Ámos Ví‰ek, CSc.
prodûkan pro rozvoj
tel.: 22 112 318
visek@mbox.fsv.cuni.cz

Doc. PhDr. Jifií Kabele
prodûkan pro vûdu a v˘zkum
tel.: 22 112 232
kabele@mbox.fsv.cuni.cz

Doc. PhDr. Bofiivoj Hnízdo
prodûkan pro zahraniãní styky
tel.: 51 080 256
hnizdo@s.fsv.cuni.cz

Doc. PhDr. Jan Jirák
prodûkan pro studijní záleÏitosti
tel.: 22 112 261
jirak@mbox.fsv.cuni.cz

Doc. PhDr. Lenka Rovná, CSc.
prodûkanka pro public relations
tel.: 21 610 207
rovna@mbox.fsv.cuni.cz
TAJEMNICE

Ing. Zuzana Bení‰ková
tel.: 242 38 450
beniskov@mbox.fsv.cuni.cz
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Vû d e c k á ra d a
Pfiedseda:
Prof. Ing. Lubomír Mlãoch, CSc.
¤ádní ãlenové:
Doc. PhDr. Vladimíra Dvofiáková, CSc.
Doc. PhDr. Vlastimil Fiala, CSc.
Prof. JUDr. Du‰an Hendrych, CSc.
Prof. RNDr. Jifií Hlaváãek, CSc.
Doc. PhDr. Bofiivoj Hnízdo
JUDr. Michal Illner
Doc. PhDr. Jan Jirák
Doc. PhDr. Jifií Kabele
Doc. RNDr. Jan Kodera, CSc.
Doc. PhDr. Barbara Köpplová, CSc.
Prof. PhDr. Jifií Kraus, DrSc.
Prof. PhDr. Jan Kfien, DrSc.
Doc. PhDr. Rudolf Kuãera, CSc.
Prof. Ing. Michal Mejstfiík, CSc.
Prof. Georges Mink
Doc. PhDr. Alena Mí‰ková
Doc. PhDr. Vladimír Nálevka, CSc.
Doc. PhDr. Miroslav Novák

PhDr. Barbora Osvaldová
Prof. Ing. Zdenûk Pavlík, DrSc.
Prof. PhDr. Jifií Pe‰ek, CSc.
Doc. PhDr. Franti‰ek Petrá‰ek, CSc.
Prof. PhDr. Miloslav Petrusek, CSc.
Prof. PhDr. Martin PotÛãek, CSc., MSc.
Doc. PhDr. Lenka Rovná, CSc.
Prof. Ing. Milan Sojka, CSc.
Prof. PhDr. Jan Sokol, Ph.D.
Doc. PhDr. Karel ·ebesta, CSc.
Jifií ·ediv˘, Ph.D.
Prof. PhDr. Jan ·kaloud, CSc.
Doc. PhDr. Michal ·obr, CSc.
Doc. PhDr. Oldfiich TÛma, CSc.
Prof. RNDr. Franti‰ek Turnovec, CSc.
Doc. RNDr. Jan Ámos Ví‰ek, CSc.
Doc. Ing. Josef Zieleniec, CSc.
Prof. Ing. Milan Îák, CSc.

âestní ãlenové:
Prof. Dr. Detlef Brandes
Prof. Phd. Pavel Dembincki
Dr. Zdenûk Drábek
Prof. Svennik Hoyer
Prof. Frank Kaplan
Prof. Dr. Zdislaw Krasnodebski
Prof. PhDr. Miloslav Kus˘
Dr. Francoise Mayer

Prof. Dr. Michal Reiman
Prof.Stein Ringen
PhDr. Ludûk Rychetník
Prof. George Staller
Prof. PhDr. Ilja ·rubafi
Doc. JUDr. âestmír Such˘
Prof. PhDr. Jan ·vejnar
Prof. Laszlo Varadi
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Disciplinární komise UK FSV
Pfiedsedkynû:
Doc. PhDr. Barbara Köpplová, CSc.
âlenové:
Doc. PhDr. J. Kabele
Doc. PhDr. J. P. Kuãera
Mgr. M. Romancov
Doc. PhDr. A. Mí‰ková
PhDr. L. Truneãková

Mgr. M. Holá
Ing. M. Hollmannová
Mgr. J. Jandourek
st. O. Nezdara
st. K. Kuãerová
Náhradníci:

Bc. M. Kudláãek
st. C. G. López
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PhDr. L. ·vec, CSc.
Ing. A. Vodáková, CSc.
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Zpráva o pedagogické ãinnosti
doc. PhDr. Jan Jirák
doc. PhDr. Barbara Köpplová, CSc.

0.

prodûkan pro studijní záleÏitosti
prodûkanka pro postgraduální studium
a dal‰í formy vzdûlávání

ÚVOD

Pro pedagogickou ãinnost UK FSV je typická snaha o dÛslednû trojstupÀové uspofiádání akreditovan˘ch studijních programÛ s relativnû uzavfien˘mi bakaláfisk˘mi
a návazn˘mi magistersk˘mi studijními obory a se samostatn˘mi doktorsk˘mi studijními programy. Bakaláfiské studijní obory se realizují v˘hradnû prezenãní formou studia, doktorské studijní obory se uskuteãÀují prezenãní a kombinovanou
formou studia.
Za koncepãní a obsahové zaji‰tûní bakaláfiského studia v podobû studijních plánÛ odpovídají pfiíslu‰ní garanti, popfiípadû rady garantÛ, za doktorské studijní programy nesou odpovûdnost pfiíslu‰né oborové rady.
Správa pedagogické ãinnosti UK FSV je jiÏ tradiãnû svûfiena do péãe dvou prodûkanÛ: prodûkan pro studijní záleÏitosti se vûnuje organizaci pregraduálních forem studia (bakaláfisk˘m a navazujícím magistersk˘m programÛm) a ve‰keré agendû s tímto studiem související, prodûkan pro postgraduální studium a dal‰í formy
vzdûlávání se stará o postgraduální formy studia (doktorské studijní programy),
kurzy celoÏivotního vzdûlávání a také o organizaci rigorózních zkou‰ek.
Následující zpráva je rozdûlena do tfií ãástí. V první ãásti jsou shrnuty posuny,
k nimÏ v roce 2001 do‰lo ve vybavení UK FSV, pokud jde o zaji‰tûní pedagogické
práce, a zku‰enosti se stavem odborného zaji‰tûní pedagogické práce. Druhá ãást
je vûnována pregrudálnímu studiu a tfietí ãást doktorandskému studiu a dal‰ím formám vzdûlávání.
1.

VYBAVENÍ UK FSV

1.1

Modernizace uãeben

A ODBORNÉ ZAJI·TùNÍ PEDAGOGICKÉ âINNOSTI

Jedním z podstatn˘ch úkolÛ, jimÏ UK FSV soustavnû vûnuje pozornost, je modernizace vybavení pro v˘uku. V roce 2001 pfiistoupila UK FSV k modernizaci dvou
uãeben v budovû Hollaru, a to uãebny 215, kde je od ZS 20001/2002 moÏné vyuÏívat kompletní multimediální v˘bavu (pouze k pfiipojení k internetové síti dojde aÏ
v dal‰ím roce), a uãebny 115, kde byly instalovány poãítaãe urãené pfiedev‰ím pro
v˘uku v kurzech magisterského studia a pro skupinovou práci doktorandÛ.
1.2

Odborné zaji‰tûní v˘uky

Rok 2001 se odehrál ve znamení dal‰ího roz‰ifiování ãinností, které v oblasti pedagogické práce fakulta od pedagogÛ vyÏaduje. Stále vût‰í díl povinností plyne
z funkce garantÛ ãi ãlenÛ rad garantÛ (jedná se ãasto i o velmi nároãné koncepãnû
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organizaãní úkony vyÏadované vedením UK – napfiíklad kategorizace pfiedmûtÛ).
Zvlá‰tû (1) optimalizace studijních plánÛ vzhledem k usazování kreditního systému, (2) nárÛst rigorózních fiízení (zkou‰ek a oponentur rigorózních prací), (3) rozvoj doktorandského studia a (4) roz‰ifiování kurzÛ celoÏivotního vzdûlávání (pfiedev‰ím Univerzity 3. vûku) vedly k tomu, Ïe se i nadále udrÏoval trend nerovnomûrného zatíÏení jednotliv˘ch pedagogÛ. NárÛst ãinností a prohlubující se rozdíly v zapojení do práce fakulty se stále neprojevily na zpÛsobu odmûÀování
pedagogÛ. Porada prodûkanÛ se na sv˘ch zasedáních opakovanû vûnovala diskusi
o nutnosti stanovení minimálních úvazkÛ pro jednotlivé kategorie pracovníkÛ,
k Ïádnému závûru v‰ak zatím nedospûla. Zdá se, Ïe pÛjde o jeden z klíãov˘ch úkolÛ, které v oblasti pedagogické ãinnosti fakultu ãekají v roce 2002.
2.

ZPRÁVA

2.1.

Celková charakteristika

O PREGRADUÁLNÍM STUDIU NA

UK FSV

UK FSV realizuje studium ve studijních programech 6102 Ekonomické teorie, 7202
Mediální a komunikaãní studia, 6702 Mezinárodní teritoriální studia, 6701 Politologie a mezinárodní vztahy, 6731 Sociální politika a sociální práce a 6703 Sociologie,
zpravidla rozdûlen˘ch do studijních oborÛ bakaláfiského a magisterského studia
(pouze studijní program 6731 se realizuje pouze ve studijním oboru magisterského
studia 6731T Vefiejná a sociální politika). Pregraduální studium v‰ech tûchto studijních programÛ na UK FSV je dÛslednû organizováno po samostatn˘ch studijních
oborech bakaláfiského a navazujícího magisterského studia. Bakaláfiské a navazující magisterské studium tvofií tak samostatné, byÈ do jisté míry vertikálnû prostupné
celky. V magisterském studiu se projevuje jednak sklon k vût‰í specializaci (studijní programy se dûlí na více studijních oborÛ), jednak k vût‰í horizontální prostupnosti. Ta se projevuje pfiedev‰ím v tom, Ïe v nûkter˘ch studijních programech jsou
magisterské studijní obory nabízeny posluchaãÛm ve dvou organizaãních podobách – jako studium pokraãující (urãené pfiedev‰ím absolventÛm bakaláfiského studia t˘chÏ studijních programÛ) a jako studium otevfiené (urãené pfiedev‰ím absolventÛ bakaláfiského studia vybran˘ch jin˘ch studijních programÛ). V‰echny typy
pregraduálního studia se organizaãnû opírají o zaveden˘ kreditní systém.
V roce 2001 zaznamenala UK FSV ve srovnání s rokem 2000 mírn˘ pokles zájmu
prakticky o v‰echny nabízené bakaláfiské studijní obory a vcelku vyrovnan˘ zájem
o magisterské studijní obory (viz tabulka „Pfiijímací fiízení 1999-2001“). Fakulta zvolila strategii nezvy‰ovat dramaticky poãty novû pfiijíman˘ch studentÛ a naopak vyvíjela tlak na to, aby co nejvíce studentÛ konãilo studium ve standardní dobû studia ãi krátce po ní (tabulka „Absolventi 1999-2001“). UÏiteãnû tuto snahu podpofiila právní úprava zavádûjící poplatky za pfiekroãení standardní doby studia.
UK FSV proto také vûnovala znaãnou ãást svého úsilí v roce 2001 tomu, aby vytváfiela podmínky, jeÏ budou studenty motivovat ke studiu ve standardní dobû studia, popfiípadû v dobû jen mírnû nav˘‰ené. K tomu úãelu pfiijala fakulta v prÛbûhu
roku formou PokynÛ dûkana opatfiení, jimiÏ:
(1) upravuje kreditní systém tak, aby omezoval moÏnost setrvávání na fakultû pfii
plnûní men‰ích neÏ tzv. minimálních podmínek pro zapsání do dal‰ího semestru,
(2) omezuje dobu, po níÏ mÛÏe student se v‰emi splnûn˘mi studijními povinnostmi oddalovat skládání státní zkou‰ky.
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Z hlediska organizace pedagogické ãinnosti fakulty v oblasti pregraduálního studia byly pro UK FSV v roce 2001 v˘znamné pfiedev‰ím dvû události: (1) projednání
Ïádosti o prodlouÏení platnosti akreditace v‰ech studijních programÛ fakultou zaji‰Èovan˘ch a roz‰ífiení Ïádosti o roz‰ífiení jednoho studijního programu (1.2), (2)
pfiíprava a schválení nového znûní Studijního a zku‰ebního fiádu UK FSV (1.3).
2.2

ProdlouÏení platnosti a roz‰ífiení akreditace

2.2.1 ProdlouÏení platnosti akreditace
Jedním z klíãov˘ch momentÛ roku 2001 bylo pro fakultní vefiejnost projednávání
Ïádosti UK FSV o prodlouÏení platnosti stávajících akreditaci, tzv. „reakreditace“.
Dne 10. srpna 2001 rozhodlo Ministerstvo ‰kolství, mládeÏe a tûlov˘chovy o prodlouÏení akreditace v‰ech studijních oborÛ realizovan˘ch v rámci studijního programu 6201 Ekonomické teorie, dne 13. prosince 2001 rozhodlo M·MT o prodlouÏení platnosti akreditace v‰ech ostatních studijních programÛ pregraduálního studia, které UK FSV zaji‰Èuje. Fakulta tak má platnou akreditaci na rozvoj v‰ech stávajících bakaláfisk˘ch studijních oborÛ ve standardní délce studia 3 roky, resp. 6
semestrÛ, a na rozvoj v‰ech stávajících navazujících magistersk˘ch studijních programÛ ve standardní délce studia 2 a 2,5 roku, resp. 4 a 5 semestrÛ (viz dále).
Spolu s tímto rozhodnutím akceptovalo M·MT nûkteré dílãí úpravy ve znûní akreditace, a to zejména:
(a) zmûnu názvu bakaláfiského studijního oboru 6701R na Politologie a mezinárodní vztahy (pÛvodní název Politologie) a zmûnu názvu magisterského studijního
oboru 7202T na Mediální studia (pÛvodní název Masová komunikace),
(b) zmûnu délky studia na 2,5 semestru u otevfien˘ch magistersk˘ch studijních
oborÛ 7202T Mediální studia, 7202T Îurnalistika a 6731T Vefiejná a sociální politika. Zatímco první dva jmenované studijní obory zahájily toto roz‰ífiené studium
v souladu se schválen˘mi zmûnami ve studijních plánech jiÏ v akademickém roce
2001/2002, tfietí studijní obor zahájí studium v novém, roz‰ífieném studijní plánu
v akademickém roce 2002/2003.
ProdlouÏení platnosti u jednotliv˘ch studijních oborÛ se dle rozhodnutí M·MT
li‰í. Akreditace bakaláfiského studijního obor 7202R Îurnalistika je prodlouÏena
do roku 2005, ostatní bakaláfiské studijní programy mají platnost akreditace prodlouÏenou do roku 2007. Magisterské studijní obory 7202T Mediální studia,
7202T Îurnalistika a 6731T Vefiejná a sociální politika mají platnost akreditace prodlouÏenou do roku 2004, ostatní do roku 2005.
Z harmonogramu projednávání Ïádostí o prodlouÏení platnosti akreditace, z leto‰ní zku‰enosti a ze skuteãnosti, Ïe platnost akreditace vypr‰í vÏdy ke dni jejího
prodlouÏení, tj. ke 13. prosinci, vypl˘vá, Ïe obory, jejichÏ akreditace platí do:
(a) roku 2004, musí dal‰í Ïádost o prodlouÏení platnosti pfiedloÏit Vûdecké radû
UK FSV nejpozdûji do konce fiíjna 2003,
(b) roku 2005, musí dal‰í Ïádost o prodlouÏení platnosti pfiedloÏit Vûdecké radû UK
FSV nejpozdûji do konce fiíjna 2004 (s v˘jimkou studijního programu 6201T Ekonomie, jehoÏ Ïádost o prodlouÏení by mûla b˘t pfiedloÏena do konce dubna 2006),
(c) roku 2007, musí dal‰í Ïádost o prodlouÏení platnosti pfiedloÏit Vûdecké radû UK
FSV nejpozdûji do konce fiíjna 2006 (s v˘jimkou studijního oboru 6201R Ekonomie, jehoÏ Ïádost o prodlouÏení by mûla b˘t pfiedloÏena do konce dubna 2006).
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2.2.2 Roz‰ífiení akreditace
S platností od 13. prosince 2001 roz‰ífiilo M·MT akreditaci studijního programu
6702 Mezinárodní teritoriální studia, a to o studijní obor 6702T Evropská studia se
standardní délkou studia 2 roky, resp. 4 semestry.
2.3
Studijní a zku‰ební fiád
V prÛbûhu roku UK FSV pfiedloÏila k projednání a schválení nové znûní svého Studijního a zku‰ebního fiádu. Ten byl 12. fiíjna schválen Akademick˘m senátem UK
a 15. fiíjna 2001 nabyl platnosti.
Mezi podstatné zmûny v novém znûní Studijního a zku‰ebního fiádu patfií pfiedev‰ím:
(1) sjednocení kreditního systému fakulty tak, aby jednotlivé studijní plány realizované fakultou byly mezi sebou srovnatelné z hlediska poãtu povinn˘ch a povinnû voliteln˘ch pfiedmûtÛ a aby jejich kreditní ohodnocení dovolovalo snaz‰í
pfievod kreditÛ v rámci pfievodního systému ECTS vyÏadovaného pro zapojení do
programÛ spolupráce Sokrates/Erasmus,
(2) pfiechod na kontrolu splnûn˘ch studijních povinností pouze jedenkrát za rok
a zpfiísnûní minimálních podmínek nutn˘ch pro zápis do dal‰ího roku, coÏ studentÛm dává vût‰í volnost uvnitfi relativnû velkého ãasového úseku a souãasnû
zvût‰uje jejich odpovûdnost za v˘kon v tomto ãasovém úseku podan˘.
2.4
Rigorózní fiízení
Souãástí Ïádosti o prodlouÏení a roz‰ífiení platn˘ch akreditací bylo i prodlouÏení
práva konat rigorózní zkou‰ky a udûlovat titul PhDr. V‰echny magisterské studijní
obory akreditované na UK FSV rozhodnutím M·MT tuto moÏnost mají.
Rigorózní fiízení se konalo v roce 2001 na UK FSV v jarním a podzimním termínu v souladu se schválen˘m harmonogramem akademického roku.
Jedná se o pomûrnû novou formu získávání titulu, a tak se v uplynulém roce objevily je‰tû urãité rozpaky nad formou financování rigorózního fiízení, pfiedev‰ím
pfii odmûÀování pedagogÛ. Ukazuje se, Ïe bude rovnûÏ nutné daleko pfiesnûji vymezit, resp. stanovit poÏadavky na jednotlivé typy písemn˘ch prací – magistersk˘ch, rigorózních a doktorsk˘ch. TotéÏ se t˘ká i zku‰ební ãásti rigorózního fiízení a jejího jasnûji definovaného odli‰ení od státní magisterské zkou‰ky.
2.5
Ocenûní studentÛ
V roce 2001 získali 2 studenti ocenûní, které lze povaÏovat za dostateãnû prestiÏní,
aby ho bylo moÏné chápat jako v˘raz kvalitní pfiípravy, jíÏ se studentÛm na UK FSV
dostává. Mgr. Tomá‰ Sedláãek byl ocenûn Cenou Josefa Hlávky pro nejlep‰í studenty a absolventy praÏsk˘ch vysok˘ch ‰kol a Mgr. Adam Ger‰l získal Cenu prof.
JUDr. Karla Engli‰e pro nejlep‰í absolventy spoleãenskovûdních oborÛ.
3.

ZPRÁVA

3.1

Doktorské studium

O POSTGRADUÁLNÍM STUDIU A DAL·ÍCH FORMÁCH VZDùLÁVÁNÍ

3.1.1 ProdlouÏení platnosti a roz‰ífiení akreditace
UK FSV s platností od roku 2001 zaji‰Èuje doktorské studium v akreditovan˘ch studijních programech doktorského studia 6201V Ekonomické teorie, 7105V Historic-
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ké vûdy (obor Moderní dûjiny), 7202V Mediální a komunikaãní studia (obor Mediální studia), 6702V Mezinárodní teritoriální studia, 6701V Politologie (obory Politologie a Mezinárodní vztahy) a 6703V Sociologie (obory Sociologie a Vefiejná a sociální politika).
V roce 2001 byla jako souãást celkového procesu „reakreditace“ podána i Ïádost
o prodlouÏení platnosti akreditace rozvíjen˘ch studijních programÛ, resp oborÛ.
Dne 10. srpna 2001 prodlouÏilo M·MT platnost studijnímu programu 6201V Ekonomické teorie, dne 13. prosince 2001 v‰em ostatním studijním programÛm s v˘jimkou 7105V Historické vûdy (obor Moderní dûjiny). Vzhledem k tomu, Ïe ‰lo
o administrativní nedopatfiení vzniklé mimo pÛdu samotné fakulty, pfiedpokládá
se, Ïe akreditace tomuto studijnímu programu bude prodlouÏena v roce 2002. Platnost akreditací v‰ech akreditovan˘ch oborÛ byla prodlouÏena do roku 2009.
Souãástí prodlouÏení akreditace je pfiejmenování studijního oboru 7202V na
Mediální studia (dosavadní název byl Masová komunikace a Ïurnalistika).
Vedle toho do‰lo ke dvûma roz‰ífiením akreditace:
(a) ve studijním programu 6703V Sociologie byla podána Ïádost o roz‰ífiení akreditace o dal‰í instituci, která se na zaji‰tûní studijního programu podílí, jmenovitû
o Sociologick˘ ústav AV âR,
(b) ve studijním programu 6201V Ekonomické teorie byla rozhodnutím M·MT
ze dne 22. fiíjna 2001 roz‰ífiena akreditace o dal‰í instituce, které se na zaji‰tûní studijního programu podílejí, jmenovitû o Centrum pro ekonomick˘ v˘zkum UK
v Praze a o Národohospodáfisk˘ ústav AV âR.
3.1.2 Organizace studia v roce 2001
V kalendáfiním roce 2001 byli uchazeãi do doktorského studia pfiijímáni podle jiÏ
zavedeného systému, a to do v‰ech akreditovan˘ch oborÛ (viz 2.1.1, první odstavec). Pfii pfiijímacím fiízení se vût‰inû pracovi‰È velmi osvûdãilo, Ïe uchazeãe Ïádají
o pfiedloÏení podrobnûj‰ího nástinu tématu, na nûmÏ hodlá uchazeã v pfiípadû pfiijetí ke studiu pracovat. I kdyÏ z pfiedloÏení takového nástinu není moÏné dle platn˘ch pfiedpisÛ UK udûlat podmínku, má alespoÀ orientaãní v˘znam.
Jist˘m problémem se pro pfiijímací fiízení, resp. pro stanovení poãtu pfiijíman˘ch
studentÛ stala zmûna propoãtu státní dotace na doktorská stipendia pro pfiijímané
studenty do presenãní formy studia, kterou M·MT vyhlásilo jiÏ v dobû probíhajícího pfiijímacího fiízení. Principem této zmûny bylo vztaÏení poãtu pfiijíman˘ch
studentÛ k poãtu tûch, ktefií studium ukonãují, aÈ jiÏ jako absolventi ãi z jin˘ch dÛvodÛ.
Dal‰í komplikaci zpÛsobila skuteãnost, Ïe podle oznámení SIMS-Brno z listopadu 2001 se doktorské studium nepokládá za samostatn˘ studijní program a délka pfiedchozího studia ovlivÀuje zákonem stanovenou délku presenãního doktorského studia. PfiiãemÏ podle délky studia se stanovuje v˘‰e vyplácení státních dotací. Tento v˘klad pochopitelnû v˘raznû ovlivnil v˘‰i poskytované státní dotace
doktorsk˘ch stipendií v roce 2002, neboÈ opatfiení se v pfiípadû UK FSV t˘kalo celkem 15 studentÛ doktorského studia.
Pfiitom se ukazuje, Ïe studenti prezenãní formy doktorského studia se stále více
zapojují do administrativních a pedagogick˘ch aktivit jednotliv˘ch studijních oborÛ, coÏ je na jedné stranû velmi efektivní zpÛsob, jak jim zprostfiedkovat fiadu cenn˘ch zku‰eností, na druhé stranû je to ov‰em okolnost, která tûmto studentÛm
prodluÏuje ãas potfiebn˘ pro jejich fiádné ukonãení studia.
V˘sledky práce studentÛ doktorského studia stále zfietelnû prokazují nezastupi-
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telné místo pobytÛ v zahraniãí pro jejich odborné zrání. I pfies zvy‰ující se poãet
studentÛ doktorského studia, ktefií mají moÏnost studovat v zahraniãí, je zfiejmé,
Ïe je naprosto nezbytné tyto moÏnosti minimálnû zdvojnásobit. To v‰ak klade na
studenty – pfiípadnû i na fakultu – nesplnitelné nároky. V rozsáhlé nabídce takov˘ch míst ze zahraniãní se totiÏ ãasto pfiedpokládá spoluúãast pfii financování
(zpravidla 50%), coÏ neodpovídá moÏnostem fakulty ani studentÛ.
3.2

Kurzy celoÏivotního vzdûlávání

Kurzy celoÏivotního vzdûlávání patfií dnes jiÏ mezi tradiãní ãinnosti, které UK FSV
v oblasti pedagogické práce vyvíjí. V roce 2001 se vedle tradiãních forem celoÏivotního vzdûlávání (studijní pobyty, Univerzita 3. vûku a kurz Europeum) zku‰ebnû
zavedlo také tzv. pfiípravné studium.
3.2.1 Pfiípravné studium
Pro akademick˘ rok 2001/02 vyhlásila FSV v souladu s ustanovením § 60 zákona
111/1998 Sb. o vysok˘ch ‰kolách v platném znûní (147/2001 Sb.) v programu celoÏivotního vzdûlávání tzv. pfiípravné studium, hrazené úãastníky. Bylo zam˘‰leno
jako moÏná pfiíprava zájemcÛ o jednotlivé bakaláfiské studijní obory. Fakulta koncipovala toto studium pro v‰echny obory jako dvouleté, úhrada se fiídila Smlouvou
o uskuteãÀování programu celoÏivotního vzdûlávání na UK FSV a celkem moÏnosti zapojit se do pfiípravného studia vyuÏilo 11 z celkového poãtu 266 osloven˘ch. Tato forma studia se v‰ak neukázala jako pfiíli‰ v˘hodná a pfiitaÏlivá pro
zájemce a fakulta s ní po celkovém vyhodnocení pro dal‰í akademick˘ rok jiÏ nepoãítá.
3.2.2 Studijní pobyty
JiÏ tradiãnû fakulta pfiijímá zájemce o vybrané pfiedmûty nabízené jednotliv˘mi studijními plány k jednosemestrálním studijním pobytÛm v rámci bakaláfiského i magisterského studia. Studijní pobyt je hrazen úãastníky a ti mohou v rámci studijních pobytÛ podle platné fakultní vyhlá‰ky plnit semestrálnû nejv˘‰e ãtyfii studijní
povinnosti, které se jim v pfiípadû úspû‰ného následného sloÏení pfiijímacích zkou‰ek uznávají jako splnûné studijní povinnosti. Dosavadní zku‰enosti zfietelnû ukazují na skuteãnost, Ïe bude zapotfiebí poãet studijních povinností, které vyhlá‰ka
umoÏÀuje plnit, upravit (zv˘‰it). Finanãní úhrada studijního pobytu se fiídila rozhodnutím dûkana ze dne 26. ãervence 2001 a moÏnosti absolvovat studijní pobyt
vyuÏilo celkem 45 zájemcÛ.
3.2.3 Univerzita 3. vûku
KaÏd˘m rokem vyhla‰uje FSV nûkolik paralelních kurzÛ Univerzity 3. vûku, o které je rostoucí zájem. V roce 2001 se kurzÛ otevíran˘ch v rámci Univerzity 3. vûku
zúãastnilo celkem 93 studentÛ.
Práce v kurzech Univerzity 3. vûku je odbornû, metodicky i psychicky velice nároãná a klade na pedagogy, ktefií tyto kurzy mají, znaãné nároky. Soudû podle ohlasÛ je jejich pÛsobení velmi úspû‰né. Vedení fakulty by mûlo zváÏit moÏnost zapoãítávat kurzy zaji‰Èované v rámci Univerzity 3. vûku do celkov˘ch pedagogick˘ch
úvazkÛ jednotliv˘ch pedagogÛ.
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3.2.4 Europeum
Spoleãn˘ projekt Právnické fakulty a Fakulty sociálních vûd nazvan˘ Europeum
probíhá jiÏ v pátém cyklu. Jedná se dvousemestrální kurz celoÏivotního vzdûlávání
dotovan˘ celkov˘m poãtem 360 vyuãovacích hodin. Kurz, jehoÏ posláním je pfiedat
úãastníkÛm ucelen˘ obraz základních aspektÛ evropské integrace, je urãen pfiedev‰ím zamûstnancÛm institucí státní správy a samosprávy, ale úãastnit se ho mohou
i odborníci ze soukromého sektoru. Kurz je pfiipraven tak, aby ho mohli úspû‰nû
absolvovat pfiedev‰ím absolventi vysoko‰kolského studia v oblasti práva, ekonomie, politick˘ch vûd, sociálních vûd, popfiípadû dal‰ích vybran˘ch oborÛ. Kurz je
rozdûlen do dvou studijních blokÛ, kaÏd˘ studijní blok je ukonãen vypracováním
závûreãné písemné práce, po jejíÏ úspû‰né obhajobû obdrÏí absolvent certifikát.
V akademickém roce 2001/2002 má kurz 34 úãastníkÛ. Finanãní úhrada se fiídila
Rozhodnutím dûkana ze dne 26. ãervence 2001.
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Soc. pol. a soc. práce

P¤ÍJÍMACÍ ¤ÍZENÍ podle studijních programÛ 1999-2001

Soc. pol. a soc. práce

Pozn.: Do roku 1999 se pfiijímací fiízení do magisterského cyklu t˘kalo pouze uchazeãÛ
mimo FSV.

P¤ÍJÍMACÍ ¤ÍZENÍ 1999-2001
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Soc. pol. a soc. práce
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Vû d a a v ˘ z k u m
V˘zkumn˘ zámûr
âíslo: MSM 112300001
Název: âeská spoleãnost na pfielomu druhého a tfietího tisíciletí
Hlavní fie‰itel: prof. Ing. Lubomír Mlãoch, CSc., dûkan UK FSV
Pfiidûlené finanãní prostfiedky: 5 445 000 Kã
Z toho: 4 908 000 Kã neinvestiãních prostfiedkÛ a 537 000 Kã investiãních prostfiedkÛ
GRANTY
Pfiehled grantov˘ch projektÛ fie‰en˘ch v roce 2001

Poãet grantÛ fie‰en˘ch v letech 1999 – 2001

Jiná úãelová dotace na vûdu a v˘zkum
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Granty u zahraniãních institucí:
Europa der Diktaturen (doc. Dr. Alena Mí‰ková, MPI Frankfurt)
Dûjiny Commerzbank a její podíl na hospodáfiské expanzi NS-reÏimu v âR
(Prof. Ludofl Herbst, doc. Jaroslav Kuãera a f., Commerzbank Berlin)
Expert Knowledge and Policy-Making: Sharing Czech and American Experience – grant NISPAcee-NASPAA, podporující v˘mûnu zku‰eností mezi CESES
a Carl Vinson Institute of Government, University of Geogia, Athens, USA o obsahu a metodách expertní spolupráce s pfiedstaviteli vefiejné správy pfii návrhu
a realizaci vefiejn˘ch politik.
JMENOVACÍ A HABILITAâNÍ ¤ÍZENÍ
Poãty jmenovacích a habilitaãních fiízení v letech 1999 – 2001

Pfiehled jmenovacích a habilitaãních fiízení,
která úspû‰nû probûhla pfied VR v roce 2001

1. 3. 2002
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Seznam docentÛ jmenovan˘ch v roce 2001

politologie

RNDr. Ivo Budil, Ph.D.
ZU FSS

¤ízení ke jmenováním profesorem se v roce 2001 Ïádné nekonalo.
PUBLIKAâNÍ âINNOST
Ocenûné publikace:
Jifií Vykoukal-Bohuslav Litera-Miroslav Tejchman: V˘chod. Vznik, v˘voj a rozpad
sovûtského bloku 1944-1989. Praha, Libri 2000.
Cena rektora UK za nejlep‰í vûdeckou publikaci v roce 2001 v oboru spoleãenskovûdním.
VùDECKÉ KONFERENCE A SEMINÁ¤E PO¤ÁDANÉ V ROCE 2001
Revitalizace podniku prostfiednictvím konkursu. Praha, 4.1.2002. Semináfi. 90
úãastníkÛ.
Konec národních médií. Praha, 28.2.2001. Ve spolupráci s Nadaãním fondem Ferdinanda Peroutky. 120 úãastníkÛ, z toho 3 zahraniãní.
Vize rozvoje âR do roku 2015. Kolodûje, 8.3.2001. Semináfi na vládní úrovni. 60
úãastníkÛ.
Kultury vzpomínání: válka, diktatura a vyhnání v kolektivní vzpomínce tfií národÛ: âeskoslovensko, Slovensko a Nûmecko od r. 1945. Brno, bfiezen 2001. Ve
spolupráci s âesko-nûmeckou komisí historikÛ. 20 úãastníkÛ.
Televizní zábava a její úãinky. Praha, 23.4.2001. âesko-nûmeck˘ semináfi ve spolupráci s Goethe Institutem. 80 úãastníkÛ, z toho 3 zahraniãní.
Changing Media Changing Europe. Praha, 26.–29. 4. 2001. Pod zá‰titou European
Science Foundation. 23 úãastníkÛ, z toho 20 zahraniãních.
Political Changes in the East Central Europe and the Far East: Comparison – Politické zmûny ve Stfiední a V˘chodní Evropû a na Dálném v˘chodû: komparace.
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Praha, 9. 5. 2001. Mezinárodní semináfi ve spolupráci s Tchajpejskou ekonomickou
a kulturní kanceláfií v Praze (Taipei Economic and Cultural Office in Prague). 12
úãastníkÛ, z toho 3 zahraniãní.
Tolerance, respekt a lidská práva. Praha, 15. 5.–20. 5. 2001. Mezinárodní konference. 49 úãastníkÛ, z toho 24 zahraniãních.
Financování podnikÛ v âR (Empirická studie). Praha, 4. 6. 2001. Semináfi. 90
úãastníkÛ.
Diskusní matiné o vztazích Ruska a Nûmecka a Ruska a Evropské unie. Praha,
ãerven 2001. Ve spolupráci s Ústavem mezinárodních vztahÛ. 35 úãastníkÛ.
EU-Osterweiterung: politische und soziale Annaeherung. Praha, 21. 8.–1. 9. 2001.
Mezinárodní studentsk˘ stfiedoevropsk˘ semináfi v rámci programu ERASMUS/
/SOCRATES. 48 úãastníkÛ, z toho 34 zahraniãních.
Koncipování budoucnosti v Evropû. Praha, 11. 9. 2001. Kolokvium ve spolupráci
s Obãanskou futurologickou spoleãností. 80 úãastníkÛ.
Regional Dimension of European Integration and of Extension of the EU to the
East. Wroclaw, 21.–22. 9. 2001. Workshop v rámci grantu GA âR (Prof. Franti‰ek
Turnovec, spoluorganizátor a úãastník). Ve spolupráci s CERGE. 18 úãastníkÛ, z toho 10 zahraniãních.
Barokní Praha – barokní âechy. Praha. 26.–28. 9. 2001. Mezinárodní konference ve
spolupráci s M·MT âR, Národní galerií a Archívem hl. m. Prahy. 45 úãastníkÛ,
z toho 11 zahraniãních.
7 poloh nevûstky korupce. Praha, 6.–12. 10. 2001. V˘stava ve spolupráci s Transparency International (souãást doprovodného programu 10. Mezinárodní protikorupãní konference pod názvem Umûním proti korupci).
âesko-litevské vztahy: otázky meziváleãného v˘voje. Vilnius, 26.–27. 10. 2001. Mezinárodní kolokvium pod zá‰titou velvyslanectví âR. (PhDr. Lubo‰ ·vec, spoluorganizátor a úãastník). 30 úãastníkÛ.
2001 semináfi âeské asociace evropsk˘ch studií (âAES). Celostátní setkání pfiedstavitelÛ jednotliv˘ch center evropsk˘ch studií – host Prof. Jacques Rupnik. Praha,
1. 11. 2001. 43 úãastníkÛ.
Media a politika. Praha, 8. 11. 2001. Konference ve spolupráci s Nadaãním fondem
Ferdinanda Peroutky. 150 úãastníkÛ, z toho 5 zahraniãních.
Success Together. Praha, 9.–11. 11. 2001. Pátá v˘roãní konference John T. Garrityho. Mezinárodní konference inspirována vizemi Johna T. Garrityho o etickém zpÛsobu podnikání, organizována ve spolupráci s Georgetown University (Washington, D.C.), a Woodstock Theological Center (Washington, D.C.).

2 0 0 1

23

Media a extremismus. Praha, 13. 11. 2001. Mediálnû-pedagogick˘ semináfi ve spolupráci s Goethe Institutem. 100 úãastníkÛ, z toho 3 zahraniãní.
âeské dûjiny v mezinárodních souvislostech. Praha, 29. 11.–15. 12. 2001. Mezinárodní semináfi. 14 úãastníkÛ, z toho 6 zahraniãních.
ÚâAST NA MEZINÁRODNÍCH A REPUBLIKOV¯CH
VùDECK¯CH PROGRAMECH
a) Úãast FSV na programu TEMPUS:
• IB JEP-13200-98: „Institution Building – European Studies“ (FSV je kontraktorem
a koordinátorem) 1998–2001
b) Úãast FSV na programu Jean Monnet Project:
• CZ98/008: Jean Monnet Permanent Course „European Union – Evolution of the
Community“ (PhDr. B. Plechanovová, CSc., IPS) 1998–2001
• CZ 99/017: Jean Monnet Chair „European Integration – European Political Science“ (Doc. PhDr. L. Rovná, CSc.) 1999–2002
• CZ 99/020: Jean Monnet Permanent Course „Accession of the Czech Republic
to the European Union“ (Pavel âernoch, MA) 1999–2002
• C01/106: Jean Monnet Permanent Course „Economics of European Integration
– Political Economy of Integration“ (Prof. RNDr. Ing. F. Turnovec, CSc.)
2001–2004
• C01/176: Jean Monnet Permanent Course „Legal Framework of European Integration“ (PhDr. Ivo ·losarãík) 2001–2004
• V roce 1999 fakulta získala titul „Jean Monnet Centre of Excellence“ jako jediné
pracovi‰tû tohoto druhu ve stfiední a v˘chodní Evropû.
c) Úãast FSV na programu PHARE:
• ACE P97-8178-R: The Adjustment Process of SMES in Poland and the Czech Republic to the European Single Market (Prof. Ing. Michal Mejstfiík – dílãí fie‰itel
za âR)
d) Úãast FSV na programu European Science Foundation:
• Changing Europe – Changing Media (Doc. PhDr. Jan Jirák).
Panevropsk˘ v˘zkumn˘ projekt. Fakulta je zástupcem âR a ãlenem fiídící skupiny.
e) Úãast FSV na programech East-West Management Institute (USA):
• Restructuring and Development of the Banking Sector in Advanced Transition
Countries: Lessons of Czech Bank and Debtor Consolidation, Bank Privatization, and Acquisitions for Bulgaria (Prof. Ing. Michal Mejstfiík, CSc.)
V˘zkumn˘ projekt v rámci programu Partners for Financial Stability.
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SPOLUPRÁCE S AV âR
Institut mezinárodních studií
• Institut je spoleãn˘m pracovi‰tûm UK a AV âR ve spolupráci s Ústavem pro soudobé dûjiny AV âR
Institut politologick˘ch studií
• Doc. Moravcová – doplÀkov˘ publikaãní grant GA AV 2001 (podpora publikace
âeskoslovensko, Nûmecko a evropská hnutí 1929–32, vy‰lo 2001, 338s.)
Institut komunikaãních studií a Ïurnalistiky
• Spolupráce v rámci fie‰ení projektu Changing Media-Changing Europe
• Spolupráce pfii posuzování rigorózních a doktorsk˘ch prací a úãast pracovníkÛ
AV ve zku‰ebních komisích
• Podíl na v˘uce, zvlá‰tû v oblasti sociologie a jazyka
• Spolupráce se t˘ká pfiedev‰ím Ústavu pro soudobé dûjiny, Ústavu pro jazyk ãesk˘, Sociologického ústavu a Centra pro gender studies
• Spolupráce s Ústavem pro soudobé dûjiny na jednotliv˘ch úkolech k dûjinám
a souãasnosti médií (CEMES)
Institut sociologick˘ch studií
• Spolupráce se Sociologick˘m ústavem AV âR pfii uskuteãÀování doktorsk˘ch
studijních programÛ Sociologie a Vefiejná a sociální politika.
• Úãast na pfiípavû publikace „Dynamika ãeské spoleãnosti na pfielomu tisíciletí“,
která v˘chází pod zá‰titou Sociologického ústavu AV âR (dr. Kuchafi)
• Úãast v t˘mu pro v˘zkum elit, realizovan˘ Sociologick˘m ústavem AV âR (dr.
Kuchafi)
• Spolupráce se Sociologick˘m ústavem AV âR pfii fie‰ení grantového úkolu „Dûdictví komunistické vlády“ (grant GA âR – doc. Kabele, doc. Kandert, mgr. Hájek)
âESTNÉ DOKTORÁTY
V roce 2001 získali na návrh Fakulty sociálních vûd tfii pfiední svûtoví vûdci ãestn˘
doktorát Univerzity Karlovy v Praze:
• Prof. Detlef Brandes – 4. 5. 2001 v oboru historie
• Prof. Winfried Schulz – 4. 5. 2001 v oboru komunikaãních vûd
• Prof. Joseph E. Stiglitz – 8. 6. 2001 v oboru ekonomie
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Mezinárodní spolupráce
v oblasti vzdûláváni
Cyril ·imsa – vedoucí oddûlení zahraniãních stykÛ a vûdy
Mezinárodní propojenost vysoko‰kolsk˘ch studijních programÛ nepochybnû patfií
mezi nejv˘znamnûj‰í trendy univerzitního vzdûlávání posledního desetiletí. Pfiím˘
kontakt s nov˘mi poznatky a s nov˘m studijním prostfiedím mÛÏe b˘t pfiínosem jak
pro studenty, tak pro zúãastnûné pedagogy.
FSV jiÏ del‰í dobu usiluje o roz‰ífiení mobility sv˘ch studentÛ a pedagogÛ. Zejména za poslední dva roky v˘znamnû roz‰ífiila nabídku kursÛ vyuãovan˘ch v anglickém, nûmeckém ãi francouzském jazyce (v zimním semestru 2001/02 jich bylo 46).
Ve svém zapojení do v˘mûnného programu SOCRATES patfií mezi nejaktivnûj‰í
fakulty UK. Dále vyuÏívá mezivládní a meziuniverzitní dohody a stfiedoevropsk˘ v˘mûnn˘ program CEEPUS. V prÛmûru vysílá kaÏd˘ semestr 70 studentÛ do zahraniãí a pfiijímá jich kolem 50. V letních mûsících zaji‰Èuje dvû v˘znamné mezinárodní
letní ‰koly (viz níÏe) a do budoucna pfiipravuje nûkolik podobn˘ch vzdûlávacích
programÛ i v prÛbûhu ‰kolního roku (první z nich, spoleãn˘ mezinárodní program
„Euromasters“ pod zá‰titou University of Bath, zahájil ãinnost v lednu 2002).
Mezinárodní spolupráce FSV se také projevuje v pedagogické a vûdecké ãinnosti fakulty. V roce 2001 byl zaznamenán v˘razn˘ nárÛst vûdeck˘ch konferencí a semináfiÛ s mezinárodní úãastí pofiádan˘ch (ãi spolupofiádan˘ch) fakultou. Úãast zahraniãních lektorÛ na v˘uce FSV se stala zcela bûÏnou záleÏitostí.
Dá se tedy fiíci, Ïe mezinárodní spolupráce fakulty zejména v pedagogické oblasti
dosáhla úrovnû, která by se tûÏko dala pfiedpovídat pfied nûkolika lety. Mezinárodní úãast pfiinesla fakultû znaãné obohacení jak v pedagogick˘ch programech, tak ve
studentském Ïivotû, a umoÏnila pfiístup ãesk˘m studentÛm k zahraniãním studijním materiálÛm.
V¯ZNAMNÁ DLOUHODOBÁ SPOLUPRÁCE
a) Letní ‰kola „The American Institute for Economic and Political Systems“.
Tato ‰kola, organizovaná spoleãnû s Georgetown University a americkou nadací
The Fund for American Studies, probûhla v roce 2001 jiÏ po deváté za úãasti 101
studentÛ z 26 zemí. ·kola byla ukonãena závûreãn˘m slavnostním aktem v historick˘ch prostorách Karolina za úãasti maìarského premiéra Viktora Orbána. Probûhl také pilotní program druhé letní ‰koly „Global Leadership Program“ ve spolupráci s americkou nadací Vision Resource Center.
b) Spolupráce v rámci projektu SOCRATES.
Zájem o tuto formu spolupráce nadále roste. V roce 2001 fakulta vyslala 107 studentÛ a pfiijala 38. Dohody byly podepsány s celkem 55 partnery. Nejv˘znamnûj‰í
z nich (podle poãtu uskuteãnûn˘ch v˘mûn) jsou v souãasné dobû univerzity Limerick (Irsko), Marburg (SRN), Bath (VB). V akademickém roce 2002/03 se oãekává
dal‰í nárÛst (celkem 156 studentsk˘ch v˘mûn).
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c) V˘mûna studentÛ a pedagogÛ s univerzitami ve stfiední a v˘chodní Evropû.
Paralelnû s nárÛstem zájmu o zemû Evropské unie se projevuje i nevídan˘ zájem
o akademické v˘mûny se zemûmi stfiední a v˘chodní Evropy. Pobyty se vesmûs realizují prostfiednictvím meziuniverzitních dohod a t˘kají se nejenom studentÛ, ale
i pedagogÛ. Nejaktivnûj‰ími pracovi‰ti jsou Katedra rusk˘ch a v˘chodoevropsk˘ch
studii (IMS), Katedra mezinárodních vztahÛ (IPS), ale také Institut ekonomick˘ch
studií. Nejv˘znamnûj‰ími partnery jsou univerzity Krakov, Var‰ava, Vroclav, Moskva, Vilnius a Sofia.
d) Dlouhodobá pedagogická spolupráce s Rakouskem a Nûmeckem mimo
SOCRATES.
Jedná se pfiedev‰ím o studentské a pedagogické v˘mûny, nûkdy i pfiedná‰kové pobyty, ãásteãnû financované na smluvním základû DAAD ãi AKTION. Hlavními
partnery jsou univerzity Konstanz a Düsseldorf, Institut für Geschichte, Universität Wien, a Humboldt Universität, Berlin.
e) Pfiíprava magisterského studijního programu v anglickém jazyce.
Zahraniãní oddûlení v konzultaci se v‰emi instituty fakulty pfiipravilo v základních
obrysech program „International Economic and Political Studies“. Jedná se o dvoulet˘ magistersk˘ program s pfiedpokládanou plnou akreditací. Zahájení je plánováno na ‰kolní rok 2003/04.
f) Zahájení dlouhodobûj‰í spolupráce s USA a Austrálií.
Byly navázány kontakty s University of Queensland a University of Wisconsin, Milwaukee.
Poãty v˘mûn na základû mezinárodních vzdûlávacích programÛ a dohod

Evropská unie:

*Jiné: DAAD, Maison Sciences de l’Homme, Chevening

2 0 0 1

27

28

2 0 0 1

Evropská unie:

Vyslání a pfiijetí, rok 2001 (poãet osob) – vûdecko-pedagogiãtí pracovníci
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Oceánie

Zemû

Vyslání a pfiijetí, rok 2001 (poãet osob) – studenti

Evropská unie:

Tabulky zahraniãní mobility za rok 2001
Poãty v˘mûn na základû provádûcích protokolÛ ke kulturním dohodám
Zemû

RUK
Stud.
Uãit.
1

Egypt
Mexiko
Polsko
Rusko
¤ecko

Konkursem
Stud.
Uãit.
1
1

1
1

Celkem

2

1

2

Celkem
Stud. Uãit
1
1
1
1
1
4

Akce s mezinárodní úãastí
Akce organizované
na UK
v zahraniãí

poãet akcí*
12
2

poãet úãastníkÛ
domácích
zahraniãních
540
254
48

*Pozn.: Do poãtu akcí jsou zahrnuty i obû letní ‰koly.
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Informaãní a komunikaãní
technologie
1. ST¤EDISKO VùDECK¯CH INFORMACÍ
Mgr. Dagmar Kulhánková – vedoucí SVI
Organizaãní zmûny
1. V roce 2001 do‰lo k definitivnímu rozdûlení knihovny Stfiediska vûdeck˘ch informací (dále jen SVI). Knihovny Institutu politologick˘ch studií, Institutu mezinárodních studií a Institutu sociologick˘ch studií byly vyãlenûny nejenom fyzicky a personálnû, ale i finanãnû a plnû zaãlenûny do knihovny TGM v Jinonicích. Vedoucí SVI UK FSV je ãlenem Rady knihovny Jinonice. Rada je poradním
orgánem vedoucího knihovny TGM.
2. Na pracovi‰ti v Hollaru i Opletalovû ulici jsme v roce 2001 pfie‰li na vyuÏívání
studentsk˘ch identifikaãních karet jako legitimací do knihovny.
3. SVI se podílelo zaji‰tûním akvizice a zpracováním fondu na novû vzniklé pfiíruãní knihovnû Centra pro sociální a ekonomické strategie.
AKTIVITY SVI
V˘uka a vzdûlávání
V mûsíci fiíjnu 2001 se SVI pfiipojilo k celostátnû organizované akci „T˘den knihoven“. V rámci této akce jsme zorganizovali exkurze do knihovny s informativními
pfiedná‰kami a kurz práce s informaãními zdroji. Ve v˘uce práce se zdroji informací pokraãujeme i nadále. V˘uka probíhá, v pfiípadû zájmu, kaÏdé pondûlí 12–13
hod v mediotéce knihovny.
Spolupráce
Bûhem roku 2001 jsme navázali spolupráci s vydavateli podnikového ãasopisu
„SUDOP revue“, ãtvrtletníku Státního ústavu dopravního projektování.
Nadále pokraãovala na‰e spolupráce s americkou nadací The East & Central Europe Donation Project. Prostfiednictvím této nadace získáváme zlevnûné americké
a anglické ãasopisy.
Granty
V roce 2001 knihovna získala a obhájila grant z Fondu rozvoje vysok˘ch ‰kol na
roz‰ífiení informaãní struktury SVI. Prostfiednictvím tohoto grantu jsme obdrÏeli
262 000 Kã, které jsme pouÏili na vybudování nové knihovní mediotéky a na roz‰ífiení referenãního centra knihovny. V mediotéce mohou uÏivatelé pracovat s internetem, informativními i bibliografick˘mi databázemi a ostatními alternativními
informaãními zdroji, které vlastníme. UÏivatelÛm jsou zde k dispozici 3 poãítaãe,
televize, video a tiskárna.
Bûhem roku 2001 pokraãovalo SVI na plnûní grantu ÚVT RUK – „Budování souborného katalogu UK“.
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Dary
Darem získávalo SVI pravidelnû ãasopisy z Goethe Institutu v Praze, bulletin
z francouzského institutu CEFRES a knihy o Evropské unii z Ministerstva zahraniãí âR. Z USA docházejí darem krajanské „Americké noviny“.
V roce 2001 získalo SVI sponzorsk˘ dar od Státního ústavu dopravního projektování v Praze. V cenû 10 000 Kã nám vydavatelské oddûlení tohoto podniku provedlo vazbu novin a ãasopisÛ.
V˘stavy
V fiíjnu 2001 uspofiádalo SVI ve spolupráci s Centrem pro demokracii a svobodné
podnikání prodejní v˘stavu americké literatury za reÏijní ceny. Akce mûla mezi studenty i zamûstnanci fakulty znaãn˘ ohlas.
V˘kony SVI

*)
**)
***)

knihovna je pfieváÏnû prezenãní, registrované je pouze minimum v˘pÛjãek absenãních od roku poloviny 2000 jsou registrovány v˘pÛjãky pouze za 2 instituty
pfiizpÛsobeno potfiebám 2 institutÛ
finance pfiidûlené knihovnû TGM v Jinonicích

2. CENTRUM INFORMATIKY A V¯POâETNÍ TECHNIKY
Mgr. David Kysela – vedoucí CIVT
Struãn˘ popis poãítaãové sítû
Fakulta sociálních vûd provozuje tfii lokální sítû, coÏ je determinováno fyzick˘m
rozdûlením fakulty na tfii pracovi‰tû: Hollar, Opletalova a Jinonice.
Hollar: Pracovi‰tû je vybaveno VT zakoupenou v roce 2001. Pracovní stanice pedagogÛ i studentÛ jsou vybaveny OS Windows NT 4.0, kter˘ poskytuje dostateãné
zabezpeãení dat a v dosavadním provozu se plnû osvûdãil. Pedagogové a zamûstnanci (vã. studentÛ doktorandského studia) mají k dispozici 53 poãítaãÛ, studenti
40 ve tfiech uãebnách a v knihovnû.
Budova je vybavena moderní strukturovanou kabeláÏí o rychlosti 10 Mbit/s mezi
pracovními stanicemi a aktivními prvky a 100 Mbit/s pátefií mezi aktivními prvky
a serverem Novell. SíÈ je pfiipojena k Internetu optick˘m kabelem rychlostí 10
Mbit/s. Server Novell po roz‰ífiení kapacity koncem roku 2000 splÀuje ve‰keré poÏadavky na v˘kon a bezpeãnost uÏivatelsk˘ch dat.
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Opletalova: Je vybavena VT zakoupenou v roce 1999, která vyhovuje i dne‰ním nárokÛm na ni kladen˘m. Pracovní stanice pedagogÛ i studentÛ jsou vybaveny OS
Windows NT 4.0, kter˘ poskytuje dostateãné zabezpeãení dat, a za tfii roky provozu se plnû osvûdãil. Pedagogové a zamûstnanci (vã. studentÛ doktorandského studia) mají k dispozici 25 poãítaãÛ, studenti 40 rozdûlen˘ch mezi 2 uãebny a knihovnu.
Budova je vybavena moderní strukturovanou kabeláÏí o rychlosti 10 Mbit/s mezi
pracovními stanicemi a aktivními prvky a 100 Mbit/s pátefií mezi aktivními prvky
a serverem Novell. SíÈ je pfiipojena k Internetu optick˘m kabelem rychlostí 10
Mbit/s. Server Novell po roz‰ífiení kapacity koncem roku 2000 splÀuje ve‰keré poÏadavky na v˘kon a bezpeãnost uÏivatelsk˘ch dat.
Jinonice: Vzhledem ke spoleãné správû budovy, kterou vyuÏívají 3 fakulty UK, jsou
kabeláÏ a uãebny vybavené VT spravovány zamûstnanci RUK. Studenti v‰ech 3 fakult mají k dispozici 165 poãítaãÛ.
Pracovní stanice zamûstnancÛ byly zakoupeny v roce 2000 a jsou vybaveny OS
Windows NT 4.0. Celkem mají zamûstnanci k dispozici 71 poãítaãÛ.
SíÈ je pfiipojena k Internetu mikrovlnn˘m spojem o rychlosti 10 Mbit/s.
Server Novell, zakoupen˘ také v roce 2000, je na velice dobré úrovni a splÀuje ve‰keré poÏadavky na v˘kon a bezpeãnost uÏivatelsk˘ch dat.
Náklady na nákupy VT za 2001
Nejvût‰í poloÏkou nákupu VT v roce 2001 bylo vybavení budovy Hollar VT. V rámci zlep‰ení prezentace fakulty byly je‰tû zfiízeny dal‰í dva WWW servery:
instituty.fsv.cuni.cz (zaji‰Èuje provoz stránek jednotliv˘ch institutÛ FSV) a
tinweb.fsv.cuni.cz (zaji‰Èuje provoz elektronického katalogu knihovny FSV). Po závaÏné havárii serveru Novell v Jinonicích byla zdvojnásobena bezpeãnost zfiízením
zálohovacích serverÛ, které pomocí speciálního software BackupExec zálohují
vÏdy o pÛlnoci v‰echna data.
V prosinci 2001 nás pfiechod na nov˘ úãetní program donutil zakoupit nov˘ server
EKON pro ekonomické oddûlení fakulty.
VT Hollar
Server Instituty
Server Tinweb
Zálohování
Nov˘ server EKON

v Kã
3 974 775,1111 058 399,1111 058 399,1111 224 572,1111 098 515,-
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Pfiehled vybavenosti fakulty v˘poãetní technikou
Poãet poãítaãÛ a poãítaãov˘ch uãeben

Poãet serverÛ podle operaãního systému

Poãet serverÛ podle poskytované sluÏby
Pracovi‰tû
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Zamûstnanci
V následujících tabulkách je uveden pfiehled o kvalifikaãní a vûkové struktufie akademick˘ch pracovníkÛ, pfiepoãten˘ch poãtech pracovníkÛ a v˘voji prÛmûrn˘ch
platÛ v letech 1999–2001.
V tabulce v˘kony pracovi‰È jsou srovnány základní ãíselné a souãasnû i hodnotící
ukazatele v˘konÛ jednotliv˘ch pracovi‰È fakulty, z nichÏ nûkteré jsou souãasnû
i vstupními daty pro v˘poãet dotace na vzdûlávací ãinnost a nespecifikované institucionální prostfiedky vûdy a v˘zkumu.
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23

V˘kony pracovi‰È:

Pfiehled o kvalifikaãní a vûkové struktufie akademick˘ch pracovníkÛ:

PrÛmûrné pfiepoãtené poãty pracovníkÛ
183,46
108,528

75,424
9,023
58,709

PrÛmûrn˘ plat bez fondu odmûn, doplÀkové ãinnosti a grantÛ

PrÛmûrn˘ plat vãetnû fondu odmûn, doplÀkové ãinnosti a grantÛ
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H o s p o d a fi e n í
Ing. Zuzana Bení‰ková – tajemnice fakulty
Hospodafiení Fakulty sociálních vûd v roce 2001 lze charakterizovat maximální snahou o zaji‰tûní v‰ech funkcí fakulty za stávající ekonomické a provozní situace fakulty. Nicménû fakulta vykázala v roce 2001 celkovou ztrátu 3 629 000 Kã, pfiiãemÏ
ztráta z hlavní ãinnosti ve v˘‰i 5 048 000 Kã byla ãásteãnû dokryta plánovan˘m ziskem z doplÀkové ãinnosti, kter˘ ãinil 1 419 000 Kã.
Faktick˘m dÛsledkem ztráty (celková neuhrazená ztráta vãetnû zÛstatku z minul˘ch let ãiní 4 226 000 Kã) je nevykryt˘ úãetní zÛstatek fondu reprodukce investiãního majetku.
V˘sledek hospodafiení je v˘raznû ovlivnûn zejména rÛstem nákladÛ na energie
a placené sluÏby v rámci zaji‰tûní provozu objektÛ a nárÛstem odpisÛ v souvislosti s investiãní ãinností pfiedchozích let. V tûchto nákladov˘ch poloÏkách byl pfiekroãen rozpoãet o 3 900 000 Kã.
V následujících tabulkách je uveden pfiehled celkov˘ch pfiíjmÛ a v˘dajÛ fakulty
v letech 1999–2001. Srovnání v letech je pouÏito pro dokumentaci v˘voje pfiíjmové
i v˘dajové stránky rozpoãtu fakulty a vlivu na v˘sledky hospodafiení fakulty. Ekonomiku fakulty v roce 2001 ovlivnily zejména tyto faktory:
• stagnující úroveÀ základních dotací, tj. dotace na vzdûlávací ãinnost a nespecifikovan˘ch institucionálních prostfiedkÛ na vûdu a v˘zkum (bez úãelov˘ch
prostfiedkÛ na odpisy se dotace na vzdûlávací ãinnost sniÏuje v roce 2001 na
41 501 000 Kã),
• stagnující pfiíjmy z vlastní i doplÀkové ãinnosti, nárÛst pfiíjmÛ z vlastní ãinnosti je ovlivnûn zejména nárÛstem objemu mimorozpoãtov˘ch grantÛ,
• pfiízniv˘ v˘voj objemu celkov˘ch pfiíjmÛ z hlavní ãinnosti (index 2001/1999 je
1,25) byl ovlivnûn pfiíjmy v rámci úãelov˘ch dotací z kapitoly 333 i úãelov˘mi dotacemi na vûdu a v˘zkum. Díky tomuto pfiíznivému v˘voji se podafiilo udrÏet základní provozní funkce fakulty (provoz institutÛ byl financován pfiedev‰ím
z tûchto prostfiedkÛ) a dostat v˘‰i prÛmûrného platu alespoÀ na úroveÀ roku
1999 (viz oddíl Zamûstnanci). ZároveÀ umoÏnily tyto úãelové prostfiedky realizaci nûkter˘ch rozvojov˘ch zámûrÛ fakulty (pfiíprava nov˘ch magistersk˘ch oborÛ, dokonãení rekonstrukce objektu Hollar a modernizace v˘uky),
• v˘dajovou stránku rozpoãtu potom ovlivnil nárÛst cen energií, provozních nákladÛ budov a souãasnû i nárÛst odpisÛ (viz v˘‰e).
V investiãní oblasti se podafiilo realizovat témûfi ve‰keré úkoly stanovené v kapitálovém rozpoãtu na rok 2001 a zakotvené v dlouhodobém zámûru fakulty. Zejména
se jedná o dokonãení rekonstrukce Hollaru vãetnû interiéru, vybavení posluchárny
ãíslo 215 moderní prezentaãní technikou z úãelov˘ch prostfiedkÛ M·MT âR
(SZNN), nákup pfienosn˘ch dataprojektorÛ pro potfieby institutÛ v Jinonicích, nákup nov˘ch poãítaãÛ a tiskáren pro pracovi‰tû v Hollaru v rámci plánované cyklické v˘mûny ve v‰ech objektech fakulty (financované z prostfiedkÛ fondu reprodukce investiãního majetku, prostfiedkÛ Fondu rozvoje vysok˘ch ‰kol a koneãnû i vybavení fotolaboratofie a rozhlasové a televizní laboratofie z prostfiedkÛ Fondu rozvoje vysok˘ch ‰kol).
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2 0 0 1

Pfiíjmy

v tis. Kã

likvidace havarijních a mimofi. událostí

inst. prostfiedky VaV (v˘zkumn˘ zámûr)
nespecif. prostfiedky VaV (vã. GA UK)

Pfiehled investic

2 0 0 1
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V˘daje

v tis. Kã

Fondy hmotné zainteresovanosti – stav k 31. 12. pfiíslu‰ného roku (tis. Kã)

Fondy celkem
z toho: FRIM
z toho: fond odmûn
z toho: rezervní fond
z toho: stipendijní fond

1999

2000

2001

7 774
6 487
1 181
13
93

3 342
2 510
643
13
176

5 160
4 058
643
13
446

Zpráva o poskytování informací v roce 2001
V souladu se zákonem ã. 106/1999 Sb., o svobodném pfiístupu k informacím a
v souladu s opatfiením rektora ã. 19/2001 vydala Fakulta sociálních vûd pokyn dûkana ã. 19/2001, kter˘ upravuje postup fakulty ve vûci poskytování informací.
V prÛbûhu roku 2001 byla na UK FSV podána jedna Ïádost o poskytnutí informací evidovaná pod ãj. 1/2001 a ta byla také v zákonné lhÛtû vyfiízena.
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