
Zápis z porady vedení IMS, 16.10.2012 

 

Přítomni: 

Dr. O. Konrád, vedoucí KNRS 

Dr. K. Kozák, vedoucí KAS 

Dr. K. Králová, proděkanka pro zahraniční styky 

Doc. M. Kubát, proděkan pro vědu a výzkum; vedoucí KRVS  

Prof. J. Kučera, předseda oborové rady MD 

Dr. T. Nigrin, tajemník IMS  

Prof. L. Rovná, vedoucí KZES 

Doc. J. Vykoukal, ředitel IMS 

 

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

 

1) Informace – vedení IMS vzalo na vědomí: 

 

Podpisová práva: 

- veškerými podpisovými právy kromě personální a mzdové agendy  

disponuje nově také T. Nigrin. Pracovníci se mohou obracet s žádostí o podpis 

cestovních příkazů, faktur apod. přímo na něj. 

 

Ediční komise: 

- navržený posuzovatel na monografii T. Weisse doc. O. Bureš, MUP, je zaměstnán na 

IPS FSV. Ediční komise požaduje pouze externí posuzovatele. Místo něj bude 

doporučen ediční komisi doc. B. Pikna, Policejní akademie ČR.  

 

- Studentské ceny: 

- Cena rektora pro nejlepší absolventy Univerzity Karlovy 2012 (Cena prof. JUDr. 

Karla Engliše - společenskovědní obory), deadline na OV FSV 28.10.2012. 

 - katedry nenavrhly žádného kandidáta. 

 

- Cena Mladý Evropan a Evropanka 2013.  

- KNRS – navrhuje K. Majerovou (NRS). Zpracuje O. Konrád a V. Handl. 

 

- Systém OBD pro zadávání publikačních výsledků je přístupný: 

- publikace je možné zadávat pod PRVOUK - v databázi nutno najít a zadat PRVOUK 

P 17 Společenské vědy: zkoumání společnosti a politiky. Vstup skrze intranet UK 

FSV nebo zde https://verso.is.cuni.cz/ . 

 

- Dovolená v roce 2012 – čerpání: 

- Do roku 2013 je možné převést pouze 5 dní dovolené. Pracovníci by měli veškerou 

dovolenou vyčerpat do konce kalendářního roku. Zůstatek nad 5 dní bez náhrady 

propadne. Stav čerpání dovolených je dostupný na sekretariátu nebo v příloze tohoto 

zápisu (nebude v příloze veřejně dostupného zápisu). 

 

- Meziuniverzitní dohody – nahlášené výjezdy pro rok 2013: 

 KNRS – T. Nigrin, O. Konrád. 

 KRVES  – J. Vykoukal. 

 

- Fond mobility – nahlášené žádosti do podzimního kola 2012: 

https://verso.is.cuni.cz/


- KZES podala žádosti na financování příjezdu zahraničních hostujících vyučujících 

(J. Rupnik, L. Neumayer, A. B. Philip, F. Eidlin) 

 

- Program jarní školy IMS 2013: 

- téma zůstane beze změny: East goes West, West goes East?  

Searching for a new European order after 1990. Jarní škola se uskuteční v termínu 

14.4.-25.4. 2013. 

 

- Jean Monet: 

- Bylo zveřejněno nové kolo výzev k podávání žádostí o granty v programu Jean 

Monnet (výuka o evropské integraci a vytváření společných iniciativ výzkumníků 

zabývajících se evropskou integraci). Stejně jako v minulých letech je možné podávat 

žádosti o grant v modulech: Chair ad Personam, Centre of Excellence, European 

Module. Je však třeba mít na paměti omezení u jednotlivých modulů, pokud jde o 

účast v minulých kolech soutěže. Doporučuje se proto pozorně pročíst charakteristiky 

jednotlivých modulů (Teaching Activities). Nově lze podávat žádosti o grant v 

modulech Academic and Research Activities. 

- Informace jsou dostupné na webové stránce:  

http://eacea.ec.europa.eu/llp/funding/2013/call_jean_monnet_action_ka1_2013_en.ph

p 

- Termín oddělení vědy pro podání vyplněné žádosti: 4. únor 2013. 

- KZES – bude žádat o Jean Monnet Centre of Excellence. 

 

2. Vedení IMS projednalo: 

 

- Podněty vedení IMS pro poradu tajemníků (koná se 19.10.2012): 

 

- žádost o vyhrazení a vybavení reprezentativní místnosti v Areálu  

UK Jinonice (případně projedná T. Nigrin s proděkanem pro rozvoj). 

- žádost o zprovoznění internetu v místnosti J2080 (případně projedná T. Nigrin s CIVT) 

- žádost o instalaci počítačů a reproduktorů do výukových místností vybavených 

v současné době projektory (případně projedná T. Nigrin s proděkanem pro rozvoj). 

- žádost o vytvoření manuálu na administrativní postupy pro studenty zapojené do SVV. 

- informace o evidenci dovolenek (a dovolených) na IMS.  

- žádost o nákup databáze středních škol a jejich využití při fakultní prezentaci (případně 

projedná T. Nigrin s proděkanem pro PR). 

 

- Prezentace IMS: 

- prezentace IMS (vytvořila L. Jůzová) bude zaslána vedoucím kateder k vyjádření do 

další schůze vedení 30.10.2012 (nebude zveřejňována jako veřejně dostupná příloha). 

- „success stories“ – na stránkách IMS vznikne speciální sekce věnovaná úspěšným 

absolventům. Vedoucí kateder dodají do 30.10.2012 první návrhy do seznamu 

úspěšných absolventů. Ti budou následně osloveni, zda by měli zájem o zveřejnění 

svého jména a pracovní pozice, krátkého CV a případně fotky na stránkách IMS. 

- wikipedie a Facebook – vedení IMS má zájem o aktualizaci profilu IMS na 

Wikipedii. Projedná T. Nigrin s L. Jůzovou. Dále bude projednávána možnost vzniku 

facebookových stránek pro uchazeče s informacemi o IMS a pro studenty, který by 

sloužil jako možný komunikační kanál se sekretariátem. Projedná T. Nigrin s M. 

Bílkovou, P. Novákem a L. Jůzovou. 

 



- Elektronické výplatní pásky: 

- vedení UK FSV připravuje zavedení elektronických výplatních pásek pro všechny 

zaměstnance fakulty. Úkoly pro vedení a sekretariát IMS dosud nebyly stanoveny.  

- všichni zaměstnanci si budou muset do konce roku 2012 vyzvednout kartu 

zaměstnance UK (ITIC) – pokud jí ještě nemají. Kartu je možné získat ve výdejních 

centrech UK a je ve formě základního průkazu zaměstnance (nikoli ITIC) zdarma. 

http://www.cuni.cz/UK-3249.html. 

 

 

- Výjezdní zasedání: 

- pracovní program v pátek 26.10.2012 – dodá redakční skupina.  

- teambuildingový program v sobotu 27.10.2012 – výlet autokarem do Manětína a Chyše. 

Prohlídka obou zámků. Oběd v pivovaru v Chyši včetně prohlídky. Zajistí T. Nigrin. 

 

- CDS IMS  

 - Statut CDS IMS je přiložen k tomuto zápisu. 

- V rámci interní soutěže bude vypsáno k 1.11.2012 jedno místo. Interní soutěž vyhlásí 

ředitel IMS. 

- Za členství v CDS bude dostávat doktorand nad rámec běžného doktorského 

stipendia 12 tis. Kč netto měsíčně. Příspěvek UK FSV činí 1.600 Kč hrubého, zbytek 

dofinancuje IMS ze svého rozpočtu (včetně SVV apod.). Předpokládá se, že se 

doktorand bude věnovat pouze výzkumu a práci na disertaci. 

- Výběrová komise zasedne dne 30.10.2012 – od 11 hodin v Jinonicích (místnost bude 

stanovena). V komisi budou zasedat garanti doktorského studia / předsedové OR J. 

Kučera a M. Kubát. Přizváni mohou být vedoucí kateder IMS a pozván bude zástupce 

vedení UK FSV (zajistí T. Nigrin). Termín pro odevzdání přihlášek je stanoven na 

pondělí 29.10.2012 do 12:00 hod. na sekretariátu IMS. 

- O členství se mohou hlásit studenti doktorského studia MD a MTS v prezenční formě 

studia, kteří nepřekročí do konce trvání ročního členství v CDS (tedy do 30.9. 

následujícího roku) řádnou dobu studia (4 roky). 

- Interní soutěž předpokládá osobní účast studentů na pohovoru a splnění dalších 

podmínek specifikovaných vedením IMS (např. zpracování projektu apod.). Součástí 

přihlášky podávané volnou formou budou následující přílohy/dokumenty: 

- životopis včetně odborné a publikační činnosti. 

- Projekt doktorské práce. 

- Projekt činnosti v rámci CDS IMS a zamýšlené výsledky (disertace, studie 

atd.) včetně harmonogramu.  

- Výsledky výběrového řízení bere na vědomí vedení IMS.  

 

- Vedení IMS se obrací na Doc. Lába, proděkana pro PR, s prosbou o zvážení možnosti 

navázání spolupráce s kvalitními gymnázii a zřízení sítě „fakultních gymnázií“ UK FSV. 

 

 

2) Termíny, úkoly: 

 

 

a) do schůze vedení 30.10.2012 

běžící termíny: 

- Zpráva o obsahovém plnění SVV 2012 za jednotlivé katedry. 



- Hodnocení studentů doktorského studia – podklady je nutné zaslat elektronicky na 

adresu navratil@fsv.cuni.cz a svarcova@fsv.cuni.cz. 

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

2013. 

- Všechny monografie a sborníky vydávané v Karolinu musí projít ediční komisí UK 

FSV. 

- Monografická řada UK FSV – katedry představí návrhy názvu. 

- Vedoucí kateder dodají do 30.10.2012 první návrhy seznamu úspěšných absolventů. 

- Vedoucí kateder představí možná témata SVV na rok 2013.  

 

b) do porady vedení 13.11.2012 

běžící termíny: 

- zpráva o čerpání SVV dle podkladů EO FSV – T. Nigrin. 

 

Zapsal: T. Nigrin 

Schválil: J. Vykoukal 

 

 

 

Příloha 1: 

Centrum doktorských studií Institutu mezinárodních studií UK FSV 

 

Statut 

 

1. Centrum doktorských studií Institutu mezinárodních studií UK FSV (dále jen CDS IMS 

UK FSV) je organizační součástí IMS UK FSV působící od 1.10.2012. 

 

2. Hlavní úlohou CDS IMS UK FSV je podíl na koordinaci a rozvoji doktorských studijních 

oborů uskutečňovaných na IMS UK FSV s důrazem na: 

a) podporu talentovaných a excelentních studentů v době, kdy dokončují disertační práci nebo 

výstupy významných grantových projektů; 

b) zapojení studentů do organizace doktorského studia na IMS UK FSV; 

c) zapojení talentovaných studentů do institucionálního (PRVOUK) a účelového výzkumu 

(UNCE); 

d) koordinaci projektově založené výzkumné činnosti doktorandů (zejména GA ČR, SVV, 

GA UK, UNCE) v souladu s výzkumným zaměřením ústavu. 

 

3. Členy CDS IMS UK FSV jsou z titulu své funkce garanti doktorských studijních oborů 

(resp. předsedové oborových rad těchto oborů) uskutečňovaných na IMS UK FSV a studenti 

těchto oborů, eventuálně další pracovníci IMS UK FSV, jmenovaní na návrh vedení ústavu 

jeho ředitelem. 

 

4. Garanti doktorských studijních oborů (resp. předsedové oborových rad těchto oborů) 

zodpovídají za obsahovou náplň činnosti CDS IMS UK FSV v souladu s akreditací těchto 

oborů a souvisejícími předpisy. 

 

5. Na návrh garantů doktorských studijních oborů (resp. předsedů oborových rad těchto 

oborů) jmenuje ředitel IMS UK FSV vedoucího CDS, který zodpovídá za jeho administrativní 

provoz. 

 



6. Studenti jsou do CDS IMS UK FSV vybírání na základě interní soutěže nebo na základě 

výsledků jiné projektové činnosti. Členství v CDS je pro studenty časově omezeno a končí 

vždy k 30. září v případě míst, která byla obsazena na základě výsledků interní soutěže. Místa 

obsazená na základě výsledků jiné projektové činnosti jsou časově vázána na trvání projektů. 

Členové CDS musí být zároveň studenty prezenční formy doktorského studia. Členství 

studentů v CDS může s okamžitou platností přerušit ředitel IMS. 

 

7. Rozpočet CDS IMS UK FSV je tvořen různými zdroji, zejména pak finančními prostředky 

poskytovanými do rozpočtu IMS UK FSV za úspěšné absolventy doktorského studia a 

příspěvkem za strany UK FSV a prostředky specifického výzkumu. 

 

8. Členové CDS IMS UK FSV předkládají vždy k 28.2. vedení IMS UK FSV stručnou 

informaci o své činnosti za končící zimní semestr zahrnující údaje o: 

a) organizačním vývoji 

b) financování 

c) studentech a jejich výsledcích 

d) vědeckém výkonu (publikace, konference aj.) 

Vždy k 15.9. zpracují členové CDS IMS UK FSV ve výše uvedené struktuře souhrnnou 

zprávu, kterou předloží ke schválení vedení ústavu a oběma oborovým radám. 

 

9. Zpracování statutu, resp. jeho změna musí být schváleny vedením IMS UK FSV. 

 

  


