
Zápis z porady vedení IMS ze dne 20.3.2012 

 

Přítomni: Kozák, Králová, Kučera, Nigrin, Pešek, Rovná, Vykoukal 

 

Vedení IMS vzalo na vědomí: 

 

1. Informaci o perspektivách rozpočtu na rok 2012 (sestavení rozpočtu provede rozšířené 

kolegium děkana dne 2.4.2012). 

 

2. Reakreditace ČNS byla úspěšně postoupena MŠMT. 

 

3. Výběry na Erasmus pro následující akademický rok úspěšně proběhly na všech 

katedrách IMS. Výsledky předloží koordinátor Petr Novák OZS. 

 

4. Do programu Celoživotního vzdělávání přihlásili zaměstnanci IMS pro nadcházející 

akademický rok několik kursů, po projednání s proděkankou Švarcovou bude 

definitivní seznam schválen na příštím vedení. 

 

5. Ohledně účasti IMS na konferenci Between the Global and the Local pokračuje dr. 

Kozák v jednání.  

 

6. Pro projekty česko-polská a česko-rakouská spolupráce se za IMS nepřihlásili žádní 

uchazeči. 

 

7. Ke studiu na IMS byl pro rok 2012/13 podán následující počet přihlášek: 

bakaláři: MTS – 396, MTSK – 219, SD – 199, ČNS - 83 

magistři: AS – 62, BECESC – 38, ES – 46, NRS – 42, ZES – 49 

 

8. Informaci o schůzce garantů dne 16.3.2012 – státní maturity a přijímací řízení – dodá 

J. Vykoukal jako přílohu na příští vedení. 

 

9. Informaci o zavedení lékařských prohlídek pro uzavření DPP. 

 

10. Při placených pronájmech místností v budově Hollar a Opletalova (pro subjekty 

z vnějšího okolí) nutno prostory rezervovat výhradně přes asistentku děkana, Kláru 

Novosadovou. 

 

Vedení IMS rozhodlo: 

 

1. Obhajoby disertačních prací – Markéta Brustlová KZES, Stanislav Sýkora KAS, 

Bohdan Zilynskij KRVES – proběhnou 13.6.2012 od 9:00 v Rytířské. Komise: prof. 

Kučera (předseda), doc. Vykoukal, prof. Rovná, externista, návrhy oponentů předloží 

předsedové oborových rad na příštím vedení. 

 

2. Koncepce IMS: celoústavní jednání naváže na první kolo rozprav, které katedry 

ukončí tento a příští týden. 

 



3. Vedení IMS vyjádřilo výhrady k návrhu na ustavení postgraduálních center na 

ústavech FSV: 

a. Nestabilní financování; 

b. Ochrana osobních dat a administrativní práce; 

c. Navrhuje alternativu stipendií na dokončení PhD. 

 

4. Upozornit zaměstnance, aby nezapomínali při odchodu z učebny či kanceláře vypínat 

veškerou kancelářskou techniku a elektrospotřebiče. 

 

5. Výjezdní zasedání proběhne pravděpodobně počátkem ZS 2012/13. 
 

6. Po dobu pracovní neschopnosti doc. Kubáta jej ve funkci vedoucího katedry RVES 

zastupuje dr. Slavomír Horák a ve funkci předsedy oborové rady pro MTS jej 

zastupuje prof. Jaroslav Kučera. 

 

Vedoucí kateder do příští schůze vedení: 

 

1. Vedoucí kateder upozorní pracovníky na nutnost vypracování plánu dovolených 

nejpozději do 31.5.2012, zajistí tajemnice a sekretariát. 
 

2. Studenti 2. ročníku PGS odevzdají své teze do 16.4.2012 V týdnu 23.-30.4.2012 

uspořádají vedoucí kateder vnitrokatederní kolokvia. Po nich poskytne garant 

informaci, zda byla vystoupení na adekvátní úrovni, nebo zda je nutné podstatné 

přepracování. 

 

3. Tajemnice v součinnosti se sekretariátem do příští porady zjistí, zda se ze SIS 

automaticky generují známky jako „neprospěl” v případě, že student odstoupí od 

zkoušky. 

 

Termíny dalších schůzí: 3.4., 17.4. a 15.5., místnost 3093 vždy od 12.30 do 14.00. 

 

Zapsala: Kateřina Králová 

Vidoval: Jiří Vykoukal 

V Praze dne 21. března 2012 

 


