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Zápis z porady vedení IMS, 13.11.2012 

 

Přítomni: 

Dr. Z. Kasáková, předsedkyně AS FSV 

Dr. O. Konrád, vedoucí KNRS 

Dr. K. Kozák, vedoucí KAS 

Dr. K. Králová, proděkanka pro zahraniční styky 

Prof. J. Kučera, předseda oborové rady MD 

Dr. T. Nigrin, tajemník IMS  

Prof. L. Rovná, vedoucí KZES 

Doc. J. Vykoukal, ředitel IMS 

V. Mertová, zástupkyně SIMS 

 

Omluven: 

Doc. M. Kubát, proděkan pro vědu a výzkum; předseda oborové rady MTS; vedoucí KRVS  

 

Příští termíny porad: 27.11., 11.12. 

 

1) Informace – vedení IMS vzalo na vědomí: 

 

- Elektronické výplatní pásky: 

- Od 1. ledna 2013 budou zavedeny elektronické výplatní pásky pro všechny  

zaměstnance. 

- Vedení IMS žádá všechny zaměstnance, aby si nechali vystavit průkaz zaměstnance  

UK. Sekretariát IMS ověří mailovým dotazem, zda mají všichni zaměstnanci 

průkaz. Seznam zaměstnanců bez průkazu předá sekretariát T. Nigrinovi 

do 30.11.2012. 

      - Vedení IMS žádá všechny zaměstnance o kontrolu svých osobních údajů v databázi  

WhoIsWho (http://is.cuni.cz/webapps/whois2/?lang=cs). V případě nesrovnalostí 

se obraťte mailem na T. Nigrina (nigrin@fsv.cuni.cz).  

      - Vedení IMS žádá všechny zaměstnance (včetně DPČ pracovníků) do  

konce prosince 2012 o potvrzení, že byli o zavedení nového systému informováni. 

Podpisový arch bude k dispozici na sekretariátu IMS. 

 

- Školení řidičů:  

       - Dne 4.12.2012 od 12,30 do 13,50 proběhne školení řidičů. Je nutné pro použití  

vlastních vozidel pro služební cesty. Na školení není třeba se hlásit a je přístupné 

všem zaměstnancům, doktorandům či externistům IMS, kteří chtějí využívat 

vlastní vůz na služební cesty. S sebou je nutné přinést občanský a řidičský 

průkaz. 

 

- Vizitky UK FSV: 

     - Od roku 2012 hradí UK FSV 50% nákladů na pořízení vizitek. Návod naleznete  

v příloze. 

 

- Informace o podaných projektech GA UK: 

     - Za IMS bylo podáno celkem 19 projektů GA UK. Seznam projektů je přiložen k zápisu. 

 

 

 

http://is.cuni.cz/webapps/whois2/?lang=cs
mailto:nigrin@fsv.cuni.cz
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- Měsíční stipendia do Rakouska: 

     - AKTION Österreich vyhlásila soutěž o jednoměsíční stipendia pro vysokoškolské učitele  

do Rakouska. Termín pro odevzdání přihlášky je do 30. listopadu 2012. Více na: 

http://www.dzs.cz/index.php?a=view-project-folder&project_folder_id=330&. 

 

- SVV 2012: 

     - Projekt je řešen dle zadání. Účetní otázky byly vyřešeny. 

 

 

2. Vedení IMS projednalo: 

 

- Nominace do hodnotících panelů GA ČR: 

     - Vedení IMS nominovalo do hodnotících panelů GA ČR: O. Konráda – historický panel;  

K. Kozáka – politologický panel. Podklady dodají přímo nominovaní na OV do 10. 

prosince 2012. http://intranet.fsv.cuni.cz/FSVINT-1403.html. 

 

- Prezentace IMS: 

     - Vedení IMS schválilo powerpointovou prezentaci institutu. Prezentace bude vyvěšena na  

webové stránky institutu. Zároveň vyzýváme touto cestou zájemce z řad zaměstnanců i 

studentů, kteří by chtěli prezentaci dále zlepšovat, aby se ozvali T. Nigrinovi. 

 

- Nové akreditace na IMS: 

     - Na základě žádosti P. Soukupa, proděkana pro studium, dodaly katedry podklady pro  

informaci o plánovaných akreditacích v roce 2013.  

     - Plány akreditací: 

           - BECES a ES společný double-degree obor s Jagelonskou univerzitou v Krakově. 

           - Deutsche Studien – CECS společný double-degree obor s Uniwersytet Pedagogiczny  

v Krakově. 

 

- SVV 2013: 

     - Vedení IMS preferuje přípravu jednoho centrálního projektu za IMS s výstupy členěnými  

podle kateder.  

     - Pracovní návrhy dílčích katedrálních podprojektů: 

      - NRS: Střední Evropa jako prostor transnacionálních procesů. 

            - RVS: Poválečná rekonstrukce a paměť židovských komunit v SJVE. 

- AS: Fungování amerického politického systému – výzva pro demokracii?; Hlavní  

problémy veřejné politiky v následujících čtyřech letech americké administrativy; 

Obamova zahraniční politika z regionální perspektivy. 

- ES: Vztahy ZEU k subsaharské Africe – paměť kolonialismu. 

- RUK vyhlásil soutěžní kolo projektů SVV na rok 2013. Informace k výzvě: 

http://www.cuni.cz/UK-3362.html. 

 

- Strategická spolupráce s Univerzitou J.W.Goetheho ve Frankfurtu (M): 

     - Předběžný zájem projevily všechny katedry. Koordinátorem spolupráce je ustavena  

KNRS, resp. O. Konrád. 

 

- CEFRES: 

     - Vedení IMS diskutovalo možnosti spolupráce s CEFRES. 

 

 

http://www.dzs.cz/index.php?a=view-project-folder&project_folder_id=330&
http://intranet.fsv.cuni.cz/FSVINT-1403.html
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- Imigrační kurzy pro zahraniční studenty: 

     - Integrační centrum Praha ve spolupráci s dalšími organizacemi pořádá (bezplatné) kurzy  

pro cizince, kteří se ucházejí o trvalý pobyt v ČR. Informace v příloze. 

     - Kurzy by měly být v případě potřeby nabídnuty studentům cizojazyčných oborů. 

 

- Setkání akademické obce a diplomatické služby na MZV: 

     - Na setkání akademické obce a diplomatické služby na MZV k otázkám migrace bude  

vyslán za IMS M. Dimitrov. 

 

3. Termíny, úkoly: 

 

a) do porady vedení 27.11.2012 

nové termíny: 

- CDS IMS: 

     - K. Králová podá zprávu, jakým způsobem by měla být podle vedení fakulty vykazována  

činnost členů CDS.  

 

- Kalendář grantů: 

     - Bude diskutováno v rámci vedení s M. Kubátem, proděkanem pro vědu. 

 

b) do porady vedení 11.12.2012 

nové termíny 

- Evropské granty vhodné pro IMS: 

     - L. Rovná informuje o vhodných evropských grantech pro IMS. 

 

Zapsal: T. Nigrin 

Schválil: J. Vykoukal 
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4. Přílohy:  

 

1. Návod na výrobu vizitek: 

  

1) na webovém portálu www.mc-cool.cz se zaměstnanci přihlásí následujícími údaji: 

přihlašovací jméno: fsv_uk  /  heslo: 123. 

  

2) v sekci „tisk“ vytvoříte krok za krokem vizitku (v české a/nebo anglické verzi), zvolíte 

počet, zkontrolujete náhled a potvrdíte stiskem „potvrdit objednávku“ a „odeslat objednávku 

ke schválení“; návrh se odešle ke schválení (schvalovatelem jsou referentky pro PR, jde 

především o to, že pak lze schválit i atypické návrhy - např. napsat dva instituty, atd. – před 

odesláním ke schválení je možné do poznámky uvést nestandardní úpravy, nezapomeňte 

vyplnit „vyžadované údaje“, především e-mail - pro zaslání korektury). 

  

3) zaměstnanec dostane grafický návrh vizitky. 

  

4) doba realizace je 3 pracovní dny po odsouhlasení a schválení grafického návrhu. 

  

5) vizitky si zaměstnanec vyzvedne v pobočce firmy Marking Center Sedin a.s. (kontaktní 

údaje zde: http://www.mc-sedin.cz/kontakty.html).  

  

6) vizitky při vyzvednutí zaplatí v hotovosti - pak doručí referentkám PR doklad o zaplacení, 

které zajistí následné proplacení 50% z celkové sumy v hotovosti na pokladně. 

 

 

http://www.mc-cool.cz/
http://www.mc-sedin.cz/kontakty.html)
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2. Projekty podané do soutěže GAUK 2013 - Institut mezinárodních studií 

     

     

  
Číslo 

projektu Řešitel Název projektu Vedoucí 

1 190213 

Kateřina 

Hamatová 

Fenomén "slezského probuzení" v současném 

Polsku J. Vykoukal 

2 48213 Jan Hauser 

Vliv boloňského procesu na evropské 

vysokoškolské systémy a politiky L. Rovná 

3 1128213 Daniel Heler 

Bosňáci Černé Hory a Srbska, hrozba 

teritoriální integritě státu? 

M. 

Tejchman 

4 36413 Petr Pojman 

Ruskojazyčný organizovaný zločin a jeho 

působení v Evropské Unii M. Kubát 

5 204213 Petra Matějů 

Změny zahraniční kulturní politiky SRN v 

epoše Willyho Brandta a jejich iniciátoři J. Pešek 

6 412213 Jakub Imrich 

Faktory brániace spolupráci Ruska a Číny a 

analýza procesu ich prekonávania v snahe o 

vytvorenie priameho energetického prepojenia 

voči Číne 2000-2011 K. Svoboda 

7 276213 Nikola Karasová 

Vnímání národní identity běloruským režimem 

a opozicí (vývoj po roce 1991) B. Zilynskyj 

8 154413 Václav Lídl 

Restaurace velmocenské pozice Ruska ve 

střední Asii v průběhu prvního a druhého 

prezidentství Vladimira Putina (2000 - 2008) J. Šír 

9 132213 Mejstřík, Martin 

Analýza vlivu a obrazu komunistické 

ideologie v Československu na názorové 

formování Italské komunistické strany M. Perottino 

10 258313 Mejstřík, Martin 

Vytvoření jednotné on-line databáze volebních 

výsledků M. Kubát 

11 546213 

Barbora 

Prokopová 

Ruský pohled na humanitární intervence: 

princip „responsibility to protect“ a státní 

suverenita 

E. 

Souleimanov 

12 836813 Barbora Čepinská 

Výzva demokratickému státu: právo na 

vzpouru? Komparativní studie mediálního 

diskurzu o protestech v Mexiku a USA. K. Kozák 

13 850313 Olga Brabcová Třídní struktura estonské společnosti L. Švec 

14 254213 Maxim Kucer 

Vliv populistických hnutí na domácí 

politickou scénu v USA M. Calda 

15 330213 Tomáš Malínek 

Dvojí východní politika SPD vůči ČSSR a 

NDR v letech 1982 až 1990 J. Kučera 

16 334213 Vojtěch Raiman 

Bůh, vlast, národ, maďarství. Maďarská krajní 

pravice 1918-1945 E. Irmanová 

17 338213 Václav Lebduška 

Bývalé východní Kresy jako místa polské 

paměti J. Vykoukal 

18 394313 

Micheale 

Kůželová 

Koncepty Thomase S. Kuhna a jejich recepce 

v Polsku a Československu 1962-1989 J. Vykoukal 

19 837313 Filip Šisler 

Politika rumunského státu vůči maďarské 

národnostní menšině po roce 1945 

M. 

Tejchman 
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33..  PPOOZZVVÁÁNNKKAA  

NNAA  PPIILLOOTTNNÍÍ  UUVVÍÍTTAACCÍÍ  KKUURRZZ    

PPRROO  NNOOVVĚĚ  PPŘŘÍÍCCHHOOZZÍÍ  CCIIZZIINNCCEE  ZZEE  TTŘŘEETTÍÍCCHH  SSTTÁÁTTŮŮ  

 

Přihlašte se k účasti na tomto pilotním kurzu a získáte veškeré potřebné informace k pobytu 

v České republice a nemusíte za tento kurz nic platit!  

Navíc získáte kontakty na právníky a sociální pracovníky v Integračních centrech a 

neziskových nevládních organizacích (NNO), kteří vám zdarma poskytnou i individuální 

poradenství! 

 

V rámci kurzu získáte informace a tištěné materiály zdarma o: 

 

Pobytové legislativě 

 Jak a kdy můžete měnit účel pobytu, jak a kdy můžete přejít z dlouhodobého víza na 

pobytové oprávnění? Víte jak můžete cestovat po zemích Evropské unie a zemích 

Schengenského prostoru? Chcete pozvat své přátele nebo rodinné příslušníky? 

Řekneme Vám jak na to. 

 

Studentský pobyt i uznávání vzdělání 

 Jak odjet jako student na prázdniny a udržet si své pobytové oprávnění? Kde a jak je 

uznáváno Vaše vzdělání? Nostrifikaci můžete potřebovat jako student, ale i jako 

zaměstnanec pro povolení k zaměstnání? Poradíme Vám a dáme Vám kontakty na 

pomoc zdarma! 

 

Zaměstnání 

 Víte, co by měla obsahovat Vaše pracovní smlouva? Jaká je minimální mzda? 

Potřebujete změnit zaměstnání a nevíte jak, aby platil nadále Váš pobyt? Poskytneme 

Vám ty nejdůležitější informace a poradíme Vám i jak si zdarma shánět v ČR 

zaměstnání. 

 

Zdravotním a sociálním pojištění 

 Upozorníme Vás na co si máte dávat pozor, aby Vaše zdravotní pojištění bylo platné a 

hradilo Vaše potřeby.  

 

Upozorníme Vás na mnoho dalších důležitých informací, kde dělají obvykle cizinci v ČR 

chybu a dostanou se proto do problémů. Vše zdarma!  

Nespoléhejte se stále na informace z druhé ruky a neplaťte za ně zbytečně!  

V ČR je množství placených nevládních neziskových organizací, které poskytují vysoce 

kvalitní informace a poradenství zcela zdarma! 

 

Pilotní uvítací kurz je realizován v rámci projektu NNO Slovo 21  

ve spolupráci s IOM Mezinárodní organizací pro migraci, Integračními centry v Praze, Plzni, 

Pardubicích a Ústí nad Labem, Ministerstvem vnitra a za podpory Cizinecké policie. 

 

Dle věcného záměru nového pobytového zákona (účinnost přibližně od roku 2014)  mají být 

do budoucnosti kurzy pro všechny občany třetích států na dlouhodobý pobyt povinné, 

pomozte nám kurzy pilotně testovat a přitom získáte množství informací zdarma a navíc 

certifikát o absolvování 

 


