
Zápis z porady vedení IMS, 25.9.2012 

 

přítomní: doc. Vykoukal, prof. Rovná, Dr. Kozák, Dr. Nigrin, Dr. Králová, prof. Kučera, Dr. 

Konrád, doc. Kubát 

 

Příští termíny porad: 2.10., 16.10., 30.10., 13.11., 27.11., 11.12. 

 

1) Informace – vedení IMS vzalo na vědomí: 

1. Počet zapsaných studentů v AR 2012/2013. 

MTS 84 AS 19 

TS 62 BECESC 11 

SD 53 ES 14 

CNS 12 NRS 10 

    ZES 12 

 

- Setkání ALUMNI - organizačně zajištěno, očekává se zhruba 150–180 účastníků. 

 

2. Zprávu o výběrovém řízení na vedoucího KNRS. 

3. Nový pracovník KAS na 0,5 úvazek – od 1.10.2012 nastupuje p. Toth na 0,5 úvazek. 

4. Opatření děkana o podpoře grantové činnosti. Od roku 2013 je možné očekávat rozšíření 

podpory i na další grantové výzvy, IMS zváží možnost institucionální podpory přípravy 

grantů. 

5. Dovolená zaměstnanců IMS. Upozornění na opatření děkana 12/2012 o čerpání dovolené 

(http://intranet.fsv.cuni.cz/FSVINT-1927.html). Do roku 2013 je možné převést pouze 5 

pracovních dní. Od roku 2013 stanoví vedení IMS povinnost vybrat si v průběhu července a 

srpna dohromady 20 dní dovolené, do konce září musí být součet vybraných dní dovolené 

25 dní. 

6. Svolání RR AUC ST na 9.10.2012 od 12,30, místnost číslo 3093. 

7. Cena rektora pro Bc. A Mgr. Absolventy. Informace viz příloha 1. 

 

2) Termíny, úkoly – vedoucí kateder: 

 

a) do schůze vedení 2.10.2012 

8. Redakční skupina – Na základě dodaných podkladů navrhnou vybrané body agendy na 

jednání VZ IMS v Nečtinách. 

9. VZ IMS – zjištění účasti pracovníků kateder na VZ IMS v Nečtinách – zájemci se doplní do 

tabulky pod linkem: 

https://docs.google.com/spreadsheet/ccc?key=0ArmTKCS7K4u1dG9WZlZKUm9CeC1kV3U2

X1lEX01lMEE  

10. Pomvědi na IMS – v ZS má každá katedra nárok na jednoho pomvěda, vedoucí kateder 

nahlásí jména paní Bílkové a T. Nigrinovi, aby v týdnu od 1.10.2012 bylo možné uzavřít 

DPP. 

11. Disciplinární komise – katedry dodají jména kandidátů na člena a současně i předsedu DS. 

12. SVV 2012 – zpráva o obsahovém plnění a o čerpání rozpočtu – zodpovědné osoby za SVV 

na katedrách: Weiss, Emler, Kozák, Králová. 

13. Nákup techniky – nahlášení nutných nákupů počítačů. Další nákup se uskuteční na jaře 

2013. 

14. KZES navrhne dva externí posuzovatele na práci T. Weisse. 

 

b) do schůze vedení 16.10.2012 

15. Meziuniverzitní dohody – nahlášení vyjíždějících pracovníků na vedení dne 16.10.2012. 

Informace včetně formulářů: http://www.cuni.cz/UK-225.htmldodat odkaz na stránku OZS.  

16. Fond mobility – termín do 12. října 2012 na OZS: http://intranet.fsv.cuni.cz/FSVINT-1334-

http://intranet.fsv.cuni.cz/FSVINT-1927.html
https://docs.google.com/spreadsheet/ccc?key=0ArmTKCS7K4u1dG9WZlZKUm9CeC1kV3U2X1lEX01lMEE
https://docs.google.com/spreadsheet/ccc?key=0ArmTKCS7K4u1dG9WZlZKUm9CeC1kV3U2X1lEX01lMEE
http://intranet.fsv.cuni.cz/FSVINT-1334-version1-podzim2012.pdf


version1-podzim2012.pdf . Nahlášení přihlášek na vedení dne 16.10.2012. 

17. Vedoucí kateder představí možná témata SVV na rok 2013 

 

b) do schůze vedení 30.10.2012 

 

18. Ediční plán UK FSV – katedry sestaví své ediční plány na zbytek roku 2012 a na rok 2013 

a. plán bude možné průběžně doplňovat 

b. všechny monografie a sborníky vydávané v Karolinu musí projít skrze ediční komisi 

UK FSV 

19. Monografická řada UK FSV – katedry představí návrhy názvu 

a. dodají vedoucí kateder do 30.10. 

b. návrh názvu – 30.10. 

 

3) Vedení: 

20. připraví do 2.10.2012 návrh CDS a vypsání VŘ na 1 až 2 doktorandské pozice. Nutné  

zajistit financování. Proděkani Králová a Kubát zjistí podrobnosti a budou vedení IMS 

informovat 2.10.2012. 

 

4) Různé 

21. Vedoucí oborových rad žádají o součinnost při přípravě podkladových materiálů pro 

kontrolu akreditační komise.  

22. Vedení IMS žádá vedoucí kateder, aby zajistili účast svých pracovníků na promocích a 

imatrikulaci. Seznam termínů a obsazenost viz link: 

https://docs.google.com/spreadsheet/ccc?key=0ArmTKCS7K4u1dDZsenB6QWpscl9IdklSTzV

xVVJ0akE  

23. promoce – proděkan Kubát připomněl, že je nutné při promocích a imatrikulacích dodržovat 

dresscode = černé kalhoty, černé boty, bílá košile (pro pracovníky), kravata (pro pracovníky).  

 

Zapsal: T. Nigrin 

Schválil: J. Vykoukal 

 

Příloha 1: Mimořádná cena rektora: 

*Mimořádná cena rektora* pro studenty Univerzity Karlovy za rok 2012. Cena se uděluje 

studentům za čin, popřípadě činnost, vykonaný během studia a prokazující mimořádnou občanskou 

statečnost nebo obětavost; za dosažení mimořádných výsledků v průběhu studia v oblasti vědy a 

výzkumu; nebo za mimořádné vysoké ocenění při provozování kulturních či uměleckých  

aktivit nebo za skvělé sportovní výsledky v mezinárodních soutěžích.  

 

Termín pro odevzdání návrhů na Mimořádnou cenu rektora na sekretariát děkana je (stejně jako v 

případě Ceny rektora, u které návrhy administruje odd.vědy) nejpozději do *28. 10. 2012*. 

 

 

https://docs.google.com/spreadsheet/ccc?key=0ArmTKCS7K4u1dDZsenB6QWpscl9IdklSTzVxVVJ0akE
https://docs.google.com/spreadsheet/ccc?key=0ArmTKCS7K4u1dDZsenB6QWpscl9IdklSTzVxVVJ0akE

