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Dne 17. října 2011 
 
Přítomni:  T. Karásek, J. Kolek, J. Končelík, M. Kubát, F. Láb, T. Nigrin, P. Soukup 
Omluveni: J. Á. Víšek 
 
Sdělení děkana: 
1) poděkování doc. PhDr. J. Haladovi, CSc. za účast na imatrikulacích 
2) AS FSV UK schválil jmenování tajemníka FSV UK Ing. Jindřicha Kolka do funkce 
 AS FSV UK schválil  VZ (výroční zprávu) za rok 2010  
3) příští pondělí 24. 10. 2011 v 10:15 se uskuteční rozšířené kolegium děkana  
4) projednání potenciální možnosti výuky o víkendech  
5) vyjádřil se k fakultní podpoře akce AUTOMAT, iniciativu podpořilo vedení fakulty 
v letních měsících 
 
Informace proděkanů fakulty: 
 
6) doc. PhDr. M. Kubát, Ph.D. – proděkan pro PGS a další formy vzdělávání 
6a) Jednání s jm prorektorem Jakubcem  
6b) Bylo by vhodné opravit název funkce proděkana pro PGS a další formy vzdělávání a 
nahradit je názvem proděkan doktorské studium (děkan zařídí do úprav, pošle senátu FSV 
UK) 
6c) Návrh rigorózního řádu byl rozeslán ředitelům, předsedům oborových rad, se 14-ti denní 
lhůtou k připomínkám 
6d) Momentálně je poddimenzován referát studijního oddělení, navrhl děkanovi referát posílit 
o referentku na studijním oddělení doktorského studia nebo někoho dočasně najmout na  
revizi složek tohoto studia  
6e) Byl rozeslán všem ředitelům požadavek,  aby dokonce měsíce zkontrolovali jmenovací 
dekrety předsedů oborových rad, navrhl, aby komise a termíny doktorských prací byly 
důsledně a řádně zveřejňovány v souladu s univerzitními předpisy tak, aby byla dodržena 30 - 
ti denní lhůta 
6f) Grantová agentura UK vyhlásila soutěž na podávání projektů s počátkem řešení v roce 
2012. Projekty na 1-3 roky si mohou podávat studenti magisterského a doktorského studia. 
Podrobné informace o soutěži a vstup do aplikace pro zpracování projektů jsou zveřejněny na 
http://www.cuni.cz/UK-33.html.  
Termín elektronického podání na odd. vědy: 9. listopadu 2011  
(Informace rozeslána ředitelům, předsedům oborových rad a magisterským a doktorským 
studentům) 
6g) 2. Projekty UNCE – za FSV podány 2 projekty: 
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a) Centrum pro výzkum kolektivní paměti (společný projekt FSV (IMS a ISS), FF a 
FHS) Doba trvání: 2012 – 2017 
Hlavní řešitel: doc. PhDr. Jiří Vykoukal, CSc. 
Rozpočet celkem 43 746 tis. Kč z toho FSV 32 496 tis. Kč 

 
b) Center for Advanced Economic Studies (CAES) 

(společný projekt CERGE – hlavní předkladatel – a FSV/IES)  
Doba trvání 2012 – 2017 
Hlavní řešitel: doc. Michal Kejak 
Rozpočet FSV 11 674 tis. Kč 

6h) Prof. M. Potůček a dr. M. Balabán byli jmenováni členy expertních panelů pro 
přípravu národních priorit výzkumu, experimentálního vývoje a inovací (panel Sociální 
a kulturní výzvy v české společnosti a Bezpečnostní rizika a hrozby). 
6i) Předsednictvo TAČR schválilo v programu BETA  (výzkum pro potřeby státni správy) 
seznam výzkumných potřeb doporučených k řešení. Mezi orgány státní správy, které 
předkládaly jednotlivá témata, jsou např. Ministerstvo práce a sociálních věcí či Ministerstvo 
zahraničních věcí. Seznam přijatých témat naleznete na 
http://www.tacr.cz/dokums_raw/11_09_26_seznamy_navrhu_vyzkumnych_potreb_prta_1.pd
f 
Momentálně se připravují pro jednotlivá témata zadávací dokumentace. Podle informace z 
TAČR se předpokládá, že veřejné soutěže budou vyhlášeny do konce roku. 
(informace poslána ředitelům institutů) 
 
7) MgA. F. Láb, Ph.D. – proděkan pro vnější vztahy  
7a) informoval o přípravě setkání akademické obce s vedením fakulty FSV UK (zv. Hyde 
park plánovaný na den 7. 11. 2011) 
7b) byla ve zkušebním provozu spuštěna aplikace na výrobu dotovaných fakultních vizitek 
7c) byly vytvořeny propagační videoklipy v českém a anglickém jazyce 
7d) vydán první podzimní newsletter v novém designu 
 
8) PhDr. T. Nigrin, Ph.D. – proděkan pro rozvoj 
8a) informoval o výsledku výběrového řízení na asistentku děkana FSV UK 
8b) institucionální plán – podpora CŽV, elektronické zdroje, pravidla pro čerpání. Kolegium 
projednalo a schválilo institucionální plán na rok 2012. 
8c) kolegium projednalo a schválilo decentralizované rozvojové programy 
8d) informoval o vývoji jednání okolo budovy KRYSTALu – sdružení investičního záměru.  
8e) proběhlo zasedání správní rady, dále proběhla jednání ohledně knihovny v Jinonicích 
 
9) PhDr. Ing. P. Soukup – proděkan pro studijní záležitosti 
9a) poslal e-mailem a předal na kolegiu návrh na kompenzace plateb za výuku mezi instituty. 
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Idea, která je v pozadí vychází z toho, jak plyne financování za výuku, normativní počty 
studentů, a využití jazykových kurzů – možnosti dofinancování jazyků mezi instituty, 
smlouva o vzájemném studiu mezi studeny, vzájemně si platí. Při tvorbě výpočtů vycházel z 
dat za poslední 3 roky. 
9b) Projednána otázka financí KJP – návrh postupu děkana na tyto otázky: proděkanovi 
Soukupovi poslat písemné připomínky. Cílem by mělo být řešení, které nepoklade sociální 
bariéry na výběrový filtr, bylo konstatováno, že výuka jazyků na FSV UK je důležitou 
součástí studia. 
 
10) PhDr. JUDr. T. Karásek, Ph.D. – proděkan pro zahraniční styky 
10a) informoval o vybrání a seřazení kandidátů Fondu mobility  
 
11) Ing. J. Kolek - tajemník 
11a) informoval o přerozdělení hospodářského výsledku fondu odměn a rezervního fondu 
(konzultováno s paní Bludskou)  
 
 
 
Zapsala: Klára Novosadová 
Vidi: proděkan pro vnější vztahy Filip Láb 
 
 
 


