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Zápis z porady vedení IMS, 14.1.2013 

 

Přítomni: 
Dr. Z. Kasáková, předsedkyně AS FSV 

Dr. K. Kozák, vedoucí KAS 

Dr. K. Králová, proděkanka pro zahraniční styky 

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

Dr. T. Nigrin, tajemník IMS  

Prof. L. Rovná, vedoucí KZES 

Doc. J. Vykoukal, ředitel IMS 

 

Omluveni: 

Dr. O. Konrád, vedoucí KNRS 

Prof. J. Kučera, předseda oborové rady MD 

 

Příští termíny porad: 26.2. 

 

1) Informace – vedení IMS vzalo na vědomí: 

 

- Nabídka zahraničních stipendií: 

 - Visegrad-Taiwan-Scholarship – informace v příloze zápisu. 

 - Zájem projevil K. Kozák za KAS. 

 - Informace pod odkazem: http://visegradfund.org/scholarships/taiwan/ 

 

- Vyhlášení projektů Visegrádského fondu: 

 - Malé projekty International-Visegrad-Fund – informace v příloze. 

 - L. Rovná informovala o přípravě projektu za KZES. 

 

- Vyhlášení - Cena Bedřicha Hrozného: 

 - Vedení IMS navrhuje přihlásit do soutěže výzkumný tým kolem K. Králové. 

 - Administrativně zajistí navržení J. Vykoukal dle materiálů připravených K. Královou 

 

- SVV 2012: 

- Závěrečná zpráva odevzdána na OV. 

 

- Seminář k učebním metodám: 

- KZES pořádá dne 21. ledna 2013 od 10:00 do 13:00 v R201 seminář k učebním 

metodám. Seminář proběhne v angličtině a povede jej Dr. Robert Kissack z 

barcelonského Institut Barcelona d'Estudis Internacionals 

(viz http://www.ibei.org/index.php?option=com_content&task=view&id=271&lang=e

n&people_id=115).  

- Přihlašování je možné u Dr. Weisse do 17. ledna 2013. 

 

- Registrace oponentů TA ČR – program OMEGA:  

- Technologická agentura ČR hledá oponenty společenskovědních projektů. Více 

informací a návod jak postupovat naleznete pod odkazem: 

http://www.tacr.cz/cs/obsah/registrace-oponent%C5%AF-0 

 

 

 

http://www.ibei.org/index.php?option=com_content&task=view&id=271&lang=en&people_id=115
http://www.ibei.org/index.php?option=com_content&task=view&id=271&lang=en&people_id=115
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2) Vedení IMS projednalo: 
  

- SVV 2013: 

 - Vedení projednalo zásady rozdělení rozpočtu: 

  - Výše rozpočtu na rok 2013 ještě nebyla ze strany RUK stanovena, zatím se 

  pracuje s rozpočtem ve výši z roku 2012. 

  - Projekt a jeho rozpočet bude spravován centrálně v rámci IMS. 

 - Odměny pro akademické pracovníky a stipendia budou stanoveny jednotně na 

základě odvedené práce a zodpovědnosti v rámci SVV. 

- Za každou katedru bude jmenován jeden vedoucí, který bude koordinovat 

dílčí výzkumný tým a bude zodpovědný za administrativu dílčí části projektu. 

- Z projektu nebude hrazeno cestovné pro akademické pracovníky, studentské 

cestovné pouze ve výjimečných případech. 

- Z projektu bude spolufinancována činnost CDS a další studentská vědecko-

výzkumná činnost IMS navazující na AUC-ST, resp. na UNCE 

- V rozpočtu zůstane zachována položka služby pro podpůrné výzkumné 

činnosti.  

 

- Projekt TEMPUS: 

- L. Rovná představila aktuální výzvu projektu TEMPUS a navrhla vytvoření 

konsorcia vycházející z dlouhodobé spolupráce na projektu GO EAST. Projekt umožní 

zapojení všech kateder. V následujících týdnech bude svolána koordinační skupina, 

která bude sestávat ze zástupců kateder, které mají o projekt zájem. O zahrnutí do 

skupiny projevili zájem K. Králová, T. Nigrin, G. Toth (prostřednictvím K. Kozáka). 

O dalších krocích bude L. Rovná informovat na příští poradě vedení IMS. 

 

2) Termíny, úkoly: 
 

a) do pátku 18.1.2013 
- SVV 2013 

- Vedoucí kateder dodají T. Nigrinovi seznam členů týmu SVV za jednotlivé katedry. 

Akademičtí pracovníci mohou tvořit maximálně polovinu členů týmu. U každé osoby 

(studenta i akademického pracovníka) je nutné uvést její osobní číslo, tituly a u 

studentů druh studijního programu (magisterský nebo doktorský). 

 

 

Zapsal: T. Nigrin 

Schválil: J. Vykoukal 
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4) Přílohy: 

 

Malé projekty International-Visegrad-Fund 

International Visegrad Fund (IVF) vypisuje program Malých grantů na rok  

2013.  

 

Podporují se mimo jine následující aktivity:  

1. vědecká výměna a výzkum  

2. vzdělávání  

3. spolupráce v kultuře  

4. letní školy  

 

Projekt musí mít minimálně tři účastníky ze zemí visegrádské skupiny  

(např. jeden organizátor a dva partneři). Věnujte, prosím, pozornost  

pravidlům pro potvrzení spolupráce s těmito partnery pro přijetí grantu  

- je třeba řešit včas.  

 

Projekt se může řešit maximálně šest měsíců a IVF ho podpoří maximálně  

částkou € 6000 (do výše 70% celkové částky potřebné pro realizaci projektu).  

 

Podrobné informace:  

http://visegradfund.org/grants/small_grants/  

 

Pravidla grantu:  

http://visegradfund.org/grants/guidelines/  

 

Žádost se podává elektronicky:  

http://applications.visegradfund.org/Login.aspx?t=2  

 

Termín oddělení vědy pro odevzdání papírové formy zadosti o grant: 20.  

únor 2013 

 

Cena Bedřicha Hrozného 

Hlavním kritériem pro udělení ceny je původnost, kvalita a závažnost tvůrčího 

počinu, uděluje se například za odbornou časopiseckou nebo knižní publikaci, umělecké dílo, 

uspořádání výstavy apod. Oceněným může být pracovník nebo pracovní tým působící na 

Univerzitě Karlově. Kandidáty, kteří byli nominováni v minulých ročnících, ale nebyli 

vybráni, je možné předkládat opakovaně. 

Součástí návrhu je jméno kandidáta nebo složení pracovního týmu, název pracoviště 

kandidáta nebo pracovního týmu a specifikace tvůrčího počinu. Vaše návrhy zasílejte na 

oddělení vědy nejpozději do 28. 01. 2013. 

 

 

 

http://visegradfund.org/grants/small_grants/
http://visegradfund.org/grants/guidelines/
http://applications.visegradfund.org/Login.aspx?t=2

