
Zápis z porady vedení IMS ze dne 16.4.2012 

Přítomni: Jůzová, Kozák, Králová, Kučera, Mertová, Nigrin, Pešek, Rubriciusová, Vykoukal. 

 

Vedení IMS vzalo na vědomí: 

 

1. Informace k rozpočtu z kolegia děkana (16.4.2012): v položce vzdělávací činnosti se 

při rozdělování prostředků kromě přijatých studentů a absolventů bude ve zvýšené 

míře uplatňovat „faktor kvality“ zahrnující kvalifikační strukturu pracoviště, jeho 

publikační výkon, mezinárodní studentskou výměnu, zaměstnanost absolventů a počet 

studentů – samoplátců; celkový trend do budoucna zahrne zřejmě pokles významu 

prvních dvou faktorů (přijatí studenti a absolventi) ve prospěch faktoru kvality, tedy 

snižování parametru absolventů a normativu. Rozpočet v rámci položky vědecká 

činnost bude definitivně stanoven v souvislosti s jednáním o projektu PRVOUK. 

2. Peníze na akvizice knih via jinonická knihovna: vytvořen základní fond pro knihovnu 

(107.000 = učební literatura), vědecká literatura by měla být hrazena převážně 

z PRVOUK, katedry provedou revizi periodik. Při rešerších a výběrech literatury 

možno využít stážisty a konzultovat s knihovnou. 

3. Analýzu prostorových kapacit: finanční aspekty případného přerozdělování místa 

v Jinonicích. 

4. Cizojazyčné studijní obory: OZS se prostřednictvím univerzity pokusí vyjednat 

registraci anglojazyčných studijních oborů u příslušného federálního úřadu v USA 

jako předpokladu udělení studentských půjček pro americké studenty se zájmem o 

studium na UK FSV 

5. Informace o schůzce PR tajemníků (za IMS dr. Jůzová) 

 Na PR oddělení děkanátu nastoupila nová pracovnice, Mgr. Renata 

Kobosilová: kobosilova@fsv.cuni.cz. 

 Propagační předměty UK FSV k dispozici institutům. Seznam předmětů dodá 

PR oddělení. 

 Akce pod záštitou FSV budou od nynějška používat jednotné logo fakulty 

(bude zasláno na vyžádání oddělením PR). 

Zápis viz příloha 

6. PGS agenda (výsledky schůzky na RUK – za IMS dr. Jůzová): 

 Nové individuální studijní plány (ISP) musí být podepsány studentem i 

školitelem, projednány OR, podepsány vedoucím OR 

 ISP: veškeré termíny naprosto závazné, ISP musí obsahovat v zásadě všechny 

podstatné údaje, které byly dříve součásti Rámcového studijního plánu, 

z něhož se tím pádem stává příručka pro přípravu ISP 

 Hodnocení publikací: předložení článku, přijetí do tisku (datum), status 

výstupu (recenzovaný, impaktovaný časopis – určuje OR) – vše musí být 

uvedeno v ISP 

 Případné změny ISP jsou možné výlučně formou Dodatků k ISP 

 Studenti ISP předkládají, zpracovávají a naplňují v určeném termínu, na 

fakultní úrovni bude problematika IPS včetně termínů řešena na schůzce 

předsedů OR v květnu 2012, prof. Kučera a doc. Kubát podají výklad 

stanoviska IMS (konference, publikace, stáže, hodnocení B&C ve formulářích 

pečlivě odůvodňovat; termíny po dobu standardního studia, minimální rozsahy 

prací apod., prověří možnost příloh – čl., paragrafy apod.).  
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 PGS SZZk – možné je pouze jedno opakování, po minimálně 6 měsících, je 

nutno pořídit přesný a podrobný zápis z obhajoby včetně přesné formulace 

otázek & přesných zápisů odpovědí včetně vyhodnocení, jestli (a jak) student 

otázky zodpověděl správně či špatně; obhajoba je možná i v případě, že oba 

posudky jsou záporné 

Tyto úpravy platí jako celek pro nově nastupující studenty (školní rok 

2012/2013), na úrovni ročních ISP i pro stávající studenty 

7. Od 18.4. si vyučující mohou vyzvednout dotazníky pro hodnocení výuky na 

sekretariátě IMS. 

8. Pravidla studia budou dále specifikována po další schůzce s proděkanem pro studium 

(otázka zrušení tezí v papírové podobě, zanášení pouze do SIS) – po dohodě se 

studijním proděkanem je stanoveno, že bakaláři i magistři odevzdávají spolu 

s výtiskem kvalifikační práce její projekt, který připravují před nástupem do prvního 

dílu bakalářského/diplomového semináře 

9. Nominaci k Caroline-von Humboldt-Award 2012, která se uděluje vědeckým 

pracovnicím do 7 let od získání titulu Mgr. v oblasti "Humanities and Social Science". 

Záměrem této ceny je poskytnout dlouhodobou podporu (formou financování 

zvoleného projektu) pro nadané vědecké pracovnice a tím tak poukázat na vynikající 

úspěchy žen ve vědě. 

Nominace musí obsahovat: 

 odůvodnění návrhu, 

 základní údaje o uchazečce (jméno, adresa, vědecký obor, ...), 

 shrnutí dosavadní vědecké činnosti, výsledky, úspěchy v oboru, 

 průběh vzdělání (akad. rok ukončení, získaný titul), 

 pedagogická činnost, 

 popis projektu (max. 5 stran), 

 anotace projektu (400 slov). 

Všechny tyto materiály musí být v anglickém nebo v německém jazyce odeslány v 

elektronické podobě na adresu: cvh-prize@hu-berlin.de a to nejpozději do 08. 06. 

2012. V případě zájmu uvědomit OV. 

10. Nabídku webového rozhraní pro SIMS a rozesílání AUC prostřednictvím stážistů, 

které uvázlo na mrtvém bodě. 

 

Vedení IMS rozhodlo: 

1. Dr. Jůzová prověří možnost deponace reklamního banneru UK FSV v Jinonicích 

2. Pracovníci IMS nahlásí dovolenou v souladu s opatřením děkana pí. Bílkové 

nejpozději do 31.5. 

3. Pro každý obor bude vytvořen jednotný ISP a zaslán na RUK; prof. Kučera 

v součinnosti s dr. Jůzovou rozešle návrh s podněty do 24.4. 

4. Složení komisí na doktorské SZZk které se budou konat dne 22. 5. 2012 od 9:00 na 

IMS FSV UK v Rytířské 31, Praha 1., je následující: 

 

Komise č. 1 (MD) 

Předseda  prof. PhDr. Jaroslav Kučera, CSc. 
Členové  prof. Ing. Petr Drulák, Ph.D. 

   PhDr. Miroslav Tejchman, DrSc. 

Externí člen  doc. PhDr. Petr Svobodný, Ph.D. 
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Komise č. 2 (MTS) 

Předseda  prof. PhDr. Jiří Pešek, CSc. 

Členové  doc. PhDr. Michel Perottino, Ph. D. 

   doc. PhDr. Miloš Calda 

Externí  doc. PhDr. Ivana Čornejová, CSc.  

 

 

Vedoucí kateder do příští schůze vedení: 

1. Vedoucí kateder na příští poradě navrhnou, jakou formou budeme objednávat knihy. 

2. Vedoucí kateder do příští porady dodají tel. č. vždy na jednoho člena katedry, který 

bude oddělením PR v případě potřeby kontaktován pro styk s médii, resp. doporučí 

odborníka ze své katedry. 

Sestaví a předloží komise k přijímácím a SZZk (bc., mgr.), pokud tak ještě neučinili. 

Upozorňujeme, že pro bc. nutno nominoval členy do deseti komisí. 

Přijímací zk. 

 bc. 7.6. – 12:00 H 014, 112, 115, 215 

 mgr. 1.6. – 8:30 (AS H 014, NRS H 112, BECES H 115, ZES+ES H 215)/ústní 

12.6. – 8:30 (AS H 014, NRS H 013, BECES H 115, ZES+ES H 215) 

 dok. 18.6. – 9:00 Rytířská 

SZZk 

 Bc. v týdnu od 18.6. - MTS 19-20.6., kombinované 21.6. 

 Mgr. v týdnu od 25.6. 

3. Garanti všech oborů (bakalářského i magisterských) zahájí přípravu Karolinky 

(seznamy vyučovaných kurzů) na další akademický rok (2012/13) a tuto práci dokončí 

do 30. dubna 2012. Na začátku května učiní veškeré změny v programu tajemník a 

připraví Karolinku k publikaci.  

4. Termín přijímacích zkoušek do PGS je 18. 6. od 9 v Rytířské. Náhradní termín 

přijímacích zkoušek je 29. 6. od 9 hodin v Rytířské. Prof. Kučera ve spolupráci s Dr. 

Jůzovou sestaví komise. Katedry zajistí, aby termín přijímacích zkoušek do PGS 

nekolidoval s jejich mgr. státnicemi.  

 

Termín další porady: 15.5., místnost 3093 od 12.30 do 14.00. 

Zapsala: Kateřina Králová 

Vidoval: Jiří Vykoukal 

V Praze dne 16. dubna 2012 
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