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Zápis z porady vedení IMS, 26.2.2013 

Přítomni: 

Dr. Z. Kasáková, předsedkyně AS FSV 

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; předseda oborové rady MTS; vedoucí KRVS  

Prof. J. Kučera, předseda oborové rady MD 

Dr. T. Nigrin, tajemník IMS  

Doc. J. Vykoukal, ředitel IMS 

Dr. T. Weiss, vedoucí KZES 

Zástupci SIMS 

 

Další porady vedení se konají ve dnech: 19.3., 2.4., 16.4., 30.4., 14.5. 
 

1) Informace – vedení IMS vzalo na vědomí: 

- Stipendium vzdělávací nadace Jana Husa: 

- Program Stipendium Husovy nadace umožňuje začínajícím akademickým 

pracovníkům (asistentům a doktorandům) důstojnější start do jejich pedagogické a 

vědecké činnosti a podporuje jejich setrvání na vysokých školách. Jednoroční 

stipendium na akademicky rok 2013/2014 činí 60.000,- Kč a je určeno pro žadatele do 

35 let, působící v humanitních a společenskovědních oborech. 

- http://www.vnjh.cz/stipendium-husovy-nadace/vyhlaseni 

 

- Grant Husovy nadace pro projekty z oblasti vyššího vzdělávání: 

- Výzva je zaměřená na projekty, které rozvíjejí neaplikované humanitní, 

společenskovědní a příbuzné obory, termín pro odevzdání přihlášek je konec června 

2013. 

- http://www.vnjh.cz/grant-husovy-nadace/vyhlaseni 

 

- Cena IUS et SOCIETAS: 

- Cena se uděluje za eseje obsahující nejzajímavější podněty, pohledy a otázky 

týkající se role práva a justice ve společnosti. Soutěž je určena sociologům, 

politologům, právníkům, filozofům, ekonomům a studentům z dalších oborů 

sociálních věd. Termín odevzdání návrhu na oddělení vědy : 17.5.2013. 

 

- Studentská stipendia: 

- Israeli – Palestinian Programmes: Political Science and Middle East Studies Centre 

of Middle East and Religious Studies, 4th- 29th July, 2013 

- http://www.galilcol.ac.il/middle-east/ 

 

- Soutěž monografií vydaných na Univerzitě Karlově v Praze s vročením 2011: 

- Vedení IMS předalo ediční komisi FSV UK monografie autorů Nicolase Franckxe a 

Emila Souleimanova. 

 

 

 

http://www.galilcol.ac.il/middle-east/
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- Sběr publikační činnosti v OBD:  

- Návod pro zaměstnance a autory, jak vyplnit správně publikaci do OBD 

http://ims.fsv.cuni.cz/IMSFSV-240.html 

- OBD se letos uzavře 13. března 2013. Termín připomenou zaměstnancům vedoucí 

kateder.  

 

- Fakultní podpora grantové činnosti: 

- Pracovníci UK FSV s úvazkem větším než 0,5 budou ve smyslu opatření děkana 

4/2013 finančně odměněni za podání grantů (GA ČR, TA ČR, Visegrád apod.). 

- http://intranet.fsv.cuni.cz/FSVINT-2190.html 

 

- TEMPUS: 

- Na IMS vzniká projekt TEMPUS pod koordinací Pamely Cotte.  

- Projekt se zaměří na reformu vysokoškolského systému ve vybraných zemích 

východní a jihovýchodní Evropy v duchu podpory boloňského modelu. 

 

- Příspěvek na dopravu zaměstnanců UK FSV: 

- Příspěvek na MHD, o který si zaměstnanci požádají dle opatření děkana 56/2012, 

bude vyplacen formou daněné odměny. 

- O vyplacení bude děkanát informovat tajemníka institutu. Informaci dotyčným 

pracovníkům následně rozešle sekretariát IMS. 

- http://intranet.fsv.cuni.cz/FSVINT-2136.html 

 

- SVV 2013: 

- Za IMS byl podán společný projekt: Evropa a Severní Amerika v průsečíku 

transnacionálních procesů a jejich kolektivní reflexe.  

- Stav žádosti není dosud známý. Rozhodnutí je možné očekávat nejdříve na konci 

března 2013. 

 

- Fakultní příspěvek na vizitky: 

- Nové opatření děkana 07/2013 zjednodušuje pravidla pro výrobu fakultních vizitek. 

Fakulta platí vždy 50% ceny, zbytek je možné uhradit z vlastních prostředků nebo 

grantových či institucionálních prostředků (při souhlasu disponenta rozpočtu). 

 - http://intranet.fsv.cuni.cz/FSVINT-2202.html 

 

- Výzkumný seminář KZES: 

- Ve čtvrtek 14. března 2013 od 17:00 v Rytířské, místnost 201, vystoupí Simon Stross 

s prezentací na téma "Promoting Policy Coherence for Development in EU external 

action". Seminář proběhne v angličtině. Na akci jsou zváni studenti i pedagogové. 

 

- Filmový seminář KAS: 

- Seminář bude probíhat v pátek od 12ti hodin v Jinonicích. O programu budou 

studenti informováni na webových stránkách KAS.  

- http://kas.fsv.cuni.cz/ 

 

 

 

 

http://ims.fsv.cuni.cz/IMSFSV-240.html
http://intranet.fsv.cuni.cz/FSVINT-2190.html
http://intranet.fsv.cuni.cz/FSVINT-2136.html
http://intranet.fsv.cuni.cz/FSVINT-2202.html
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2. Vedení IMS projednalo: 

 

- Žádost rozšíření opatření děkana 4/2013: 

- Vedení IMS žádá proděkana pro vědu doc. Kubáta, aby projednal na vedení UK FSV 

možné zahrnutí odměny za přípravu projektu TEMPUS do opatření děkana 4/2013 

zaměřené na podporu grantové činnosti na UK FSV. 

http://intranet.fsv.cuni.cz/FSVINT-2190.html 

 

- Podpora zahraničních postdoc pracovníků: 

- Žádost KAS IMS byla v prvním kole schválená. 

- Podklady připraví do 5.3.2013 K. Kozák a T. Nigrin.  

 

- CDS: 

- Vedení schválilo změnu statutu s aktualizovaným zněním kontroly studijních 

povinností. Nové znění bude zveřejněno na stránkách CDS IMS. 

- http://ims.fsv.cuni.cz/IMSFSV-48.html 

 

- Wifi připojení v místnosti J3095: 

- Vedení IMS žádá proděkana pro rozvoj T. Karáska o zlepšení kvality signálu wifi 

v místnosti J3095. 

 

- Propagační předměty FSV UK: 

- Na sekretariátu IMS jsou k dispozici malé propagační předměty FSV UK – bloky, 

tužky, flash disky apod. Pracovníci je mohou odebrat pro menší akce a návštěvy. 

Propagační předměty na větší konference nebo workshopy je možné objednat na 

oddělení pro PR u Dr. Fišerové: fiserova@fsv.cuni.cz. 

 

- Elektronické výplatní pásky: 

- Systém bude spuštěn v průběhu jara 2013. 

- Pro správnou funkci systému je nutné zadat do systému WhoIsWho mobilní číslo, 

kam bude zasíláno heslo pro vstup do elektronické výplatní pásky. Mobilní číslo 

zůstane pro všechny uživatele neviditelné. Pracovníci bez mobilního telefonu si budou 

moci vybrat pásky na pokladně UK FSV v Hollaru. 

- Vedení IMS žádá zaměstnance, aby do databáze zanesli svá mobilní čísla (pokud 

disponují mobilem) do 25.3.2013. 

- Návod na zanesení telefonního čísla do databáze:  

1. přihlášení se do systému WHOIS – https://is.cuni.cz/webapps/,  

2. na levé straně kliknout myší na lištu "přepnutí do editačního režimu",  

3. kliknout myší na osobní kontakty,  

4. v osobních kontaktech doplnit aktuální číslo mobilního telefonu –  

nesmíte však zatrhnout kolonku "veřejný" – pak je 100% jistota, že číslo  

je pro všechny ostatní osoby neviditelné,  

5. u zadávání mobilního telefonu zatrhnout "kolonku typ telefonu – mobilní". 

 

- Nákupy výpočetní techniky: 

- Vedení IMS projednalo možnost postupného nákupu notebooků pro zaměstnance, 

které by byly připojeny v kancelářích na síť, monitor a klávesnici (obdoba docking 

station). Podle návrhu by se mohlo nejprve jednat o pracovníky, kteří s tímto 

postupem budou souhlasit. Katedry byly požádány o vyjádření stanovisek.  

http://intranet.fsv.cuni.cz/FSVINT-2190.html
mailto:fiserova@fsv.cuni.cz
https://is.cuni.cz/webapps/
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- Návrh na přidělení uvolněné výpočetní techniky: 

- Starší notebook bude přidělen P. Matějů pro potřeby Jarní a Letní školy. 

- Starší netbook bude přidělen pro potřeby Centra doktorských studií – nyní K. 

Pikalovi. 

- Tiskárna bude instalována do kanceláře doc. Caldy. 

 

 

- Dovolená: 

- Vzhledem k novému opatření děkana 3/2013 vedení souhlasí s přípravou nařízení 

ředitele IMS, které by stanovilo prováděcí pravidla. Dovolenou nebude možné nadále 

převádět do dalšího roku a bude nutné v průběhu druhého čtvrtletí nahlásit čerpání 

dovolené. Postup bude upřesněn v nařízení ředitele IMS, které bude předloženo na 

příští poradě vedení ke schválení. 

- http://intranet.fsv.cuni.cz/FSVINT-2174.html 

 

- Změny na sekretariátu IMS: 

- Dne 27.2.2013 proběhne výběrový pohovor na pracovníka/pracovnici zastupující L. 

Jůzovou po dobu mateřské dovolené. Z 220 uchazečů jich bylo pozváno 12 na osobní 

pohovor. Nová pracovní síla nastoupí 18. března 2013 a její pracovní místo se bude 

nacházet v kanceláři J3081. 

 

- Rigorózní zkoušky: 

- Zkoušky proběhnou dne 28.3.2013 od 9:00. 

- Komise: L. Švec (předseda), Z. Kasáková, K. Králová, , P. Anděl – náhradník. 

- Externistu a místo v budově Hollar zajistí sekretariát IMS. 

 

- Doktorská státní zkouška a obhajoby: 

- Zkouška proběhne dne 20.5.2013 od 9:00 v Jinonicích. 

- Složení komise bude upřesněno. 

 

- Bachelor in Social Sciences – společný anglojazyčný bakalářský studijní obor napříč 

instituty: 

- Vedení IMS v obecné rovině velmi přivítalo návrh na společný bakalářský 

anglojazyčný obor. Zároveň ale žádá UK FSV o další jednání v této otázce, především 

ve vztahu k obsahu oboru a profilu jeho absolventa.  

 

- Projekt GA ČR „Náboženské identity“ s podporou DFG: 

- Grantový projekt podá pod hlavičkou UK FSV prof. M. Havelka ve spolupráci s Dr. 

Ondřejem Matějkou (KZES). 

 

- Visegrad – omezení počtu projektů: 

- Pravidla nadace neumožňují, aby jedna fakulta provozovala dva projekty 

standardního typu. Podávání tohoto typu grantů je třeba koordinovat s oddělením 

vědy. KZES plánuje strategický grant u Visegrádu – ten se však nezapočítává do kvóty 

standardních projektů. 
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- Identita PRAREAS: 

- Studentům anglojazyčných programů chybí pocit „IMS-identity“. Je proto možné 

využít platformu PRAREAS a pořádat specializované socio-kulturní akce, 

facebookový život a překlad nástěnky IMS do angličtiny. 

- T. Nigrin a K. Králová osloví J. Kociana a požádají jej o angažmá v tomto smyslu.  

 

 

 

Zapsal: T. Nigrin 

Schválil: J. Vykoukal 


