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Zápis z porady vedení IMS, 19.3.2013. 

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: 2.4., 16.4., 30.4., 14.5. 
 
1) Informace – vedení IMS vzalo na vědomí: 

Změny na sekretariátu IMS: 
- Na sekretariát nastoupila pí. Monika Fučíková jako zástup za L. Jůzovou. Agenda 
zůstává v podobném rozsahu. Pracovní doba pí. Fučíkové byla stanovena na 8:15–
12:15 a bude pracovat v místnosti J3081. 
- Kontakt na pí. Fučíkovou: fucikova@fsv.cuni.cz; tel. 251280288. 

 
- Společné česko-polské a česko-slovenské projekty: 

- MŠMT informuje o výzvě k podávání návrhů společných česko-polských a  
česko-slovenských projektů mobility výzkumných pracovníků spolupracujících na 
řešení mezinárodních projektů základního výzkumu ve všech oblastech s dobou řešení 
2014-2015. 
- Česko-polská výzva: 

http://www.msmt.cz/mezinarodni-vztahy/vyzkum-a-vyvoj-1/vyzva-k-podavani-
navrhu-spolecnych-cesko-polskych-vyzkumnych-1 

- Česko-slovenská výzva: 
http://www.msmt.cz/mezinarodni-vztahy/vyzkum-a-vyvoj-1/vyzva-k-podavani-
navrhu-spolecnych-cesko-slovenskych-1 

- Termín na OV FSV pro obě výzvy: 24. květen 2013  

- Cena Josefa Luxe 2013: 
- Soutěže se mohou zúčastnit vysokoškolští studenti a doktorandi, kteří do 30.6.2013 
odevzdají originální badatelské odborné práce z oborů historie, politologie nebo 
sociologie v rozsahu 40-70 normostran, vztahující se k tématu soutěže. Letošním 
tématem soutěže je: Transformace české společnosti po roce 1989 a rozvoj 
demokracie do současnosti. Práce do soutěže přihlašují sami studenti. Další a 
podrobnější informace naleznete na webové stránce 
http://www.fondlux.cz/akce/akce2012.html. 
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- GA ČR: 
- Vyhlášení výzvy pro standardní, postdoktorské a mezinárodní projekty – termín na 
OV FSV do 11. dubna 2012. 
- Podrobné informace: http://intranet.fsv.cuni.cz/FSVINT-1403.html 
- Odměny za podání grantů – viz opatření děkana:  
http://intranet.fsv.cuni.cz/FSVINT-2190.html     

 

- ERASMUS: 
    - v rámci IMS proběhlo výběrové řízení v pořádku a podklady byly odevzdány včas.  
 
- Identita PRAREAS: 

- K. Králová informovala o jednání s J. Kocianem, který bude pověřený organizací a 
zajišťováním akcí pro studenty. 
- V rámci budování identity PRAREAS (identity studentů v rámci placených 
programů) bude posílena jeho facebooková a akademicko-sociální dimenze. Měla by 
být svolána jedna společenská nebo kulturní akce – např. promítání dokumentárních 
filmů, beseda se zajímavým hostem, komentovaná prohlídka – za 14 dní a na 
facebooku avizována jedna zajímavá akademicko-přednášková akce týdně. Akce by 
měly sice primárně mířit na zahraniční studenty, budou na ně přizváni také studenti 
českých oborů. 
- J. Kocian zahájí činnost od 2.4.2013.  

 
- Ceny monografií UK: 

- EK FSV doporučila na RUK k ocenění monografii E. Souleimanova: Konflikt v 
Čečensku: minulost, současnost, perspektivy. Praha: SLON, 2011. 417 s. ISBN 978-
80-7419-066-7. Druhá navržená monografie M. Franckxe byla chybně zanesena 
v RIVu s datem 2011 (má být 2012), bude zařazena do dalšího kola na rok 2014, 
opravu záznamu v OBD zajistí SVI FSV. 

 

- TEMPUS: 
- Za IMS byl podán projekt TEMPUS – EUROCUR (European Curriculum: Reform, 
Internationalization and Cooperation in Social Sciences). Vedení IMS děkuje všem, 
kteří se na přípravě této projektové dokumentace podíleli. 

 

- Podpora zahraničních postdoců: 
- V minulém týdnu byla prostřednictvím OZS FSV podána na RUK žádost na zařazení 
G. Tóth. do podpory zahraničních postdoců na UK. Výsledky by měly být známé 
během II. čtvrtletí 2013. 

 
- Hodnocení výuky: 

- Cenu za Zlatý kurz v ZS 2013 získali M. Fiřtová (JMM592 Government and 
Politics in Canada ) a T. Weiss. (JMB165 Bezpečnostní aspekty vztahů EU–USA).  
 

- Přijímací řízení na AR 2013/2014 – počty přihlášek: 
- Bakalářské obory: (MTS–460/CNS–84/TS–255/SD–158). 
- Navazující magisterské obory: (AS–48/BECESC–28/ES–49/NRS–35/ZES–45). 
- Navazující magisterské obory v angličtině budou známé až po 30.4.2013. 
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2. Vedení IMS projednalo: 

- Dovolená: 
- Vedení projednalo nařízení ředitele o čerpání dovolené v roce 2013 vydaného na 
základě opatření děkana č. 03/2013 (http://intranet.fsv.cuni.cz/FSVINT-2174.html). 
- Nařízení ředitele přiložené v příloze zápisu vstupuje v platnost dnem zveřejnění 
zápisu. 

- Doktorské státní zkoušky a doktorské obhajoby: 
     - Termín konání byl stanoven na 21.5.2013 od 9 hodin v Jinonicích. 

- Komise: J. Kučera (předseda), L. Rovná, M. Kubát a M. Calda. 
- Místnosti a externisty zajistí sekretariát IMS. 

 
- Schůzka proděkana P. Soukupa se studenty: 

- Proděkan pro studijní záležitosti P. Soukup plánuje setkání se studenty IMS 
s cílem získat podněty o fungování studijního systému. Schůzka se uskuteční dne 
27.3.2013 od 17:00 hod. v J3073. 
 

- Posouzení předložených disertačních prací: 
- Předložená disertační práce P. Nováka byla schválena a doporučena k obhajobě. 

 
- Jednotné šablony pro doktorské práce: 

- Vedení IMS se obrací na proděkanku pro doktorské studium N. Švarcovou 
s žádostí o vypracování jednotné šablony doktorských prací, ze které by bylo jasně 
zřejmé, v jakém oboru byly obhájeny. 

 
- Bakalářský obor v angličtině: 

- J. Vykoukal se v návaznosti na diskusi vedení IMS o návrhu placeného 
bakalářského studijního oboru v anglickém jazyce obrátí na ředitele ISS a IES 
s možnými návrhy na spolupráci a design celého plánovaného oboru. 

 
- Katederní doktorská kolokvia: 

- V týdnu po 22.4.2013 se uskuteční katederní doktorská kolokvia. Referovat o 
stavu své doktorské práce by měli studenti v II. semestru doktorského semináře a 
ti, u nichž o to požádá školitel nebo předseda oborové rady. 

- Teze k referátům zašlou referenti M. Fučíkové (fucikova@fsv.cuni.cz) do 8. dubna 
2013. Ta je následně bude distribuovat vedoucím kateder podle příslušnosti 
doktorandů. 

- Vedení IMS doporučuje na kolokvia pozvat také školitele referujících studentů. 
- Místnosti pro konání kolokvií zajistí po upřesnění vedoucími kateder sekretariát 

IMS. 
 

- Žádost o zlepšení organizace rigorózního řízení: 
- Vedení IMS se obrací na proděkanku pro doktorské studium N. Švarcovou 

s žádostí o zlepšení organizace přípravné fáze rigorózních zkoušek.  
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- GA ČR Centra excelence: 
- V případně vyhlášené soutěži o Centra excelence GA ČR by se IMS mohl zapojit do 
center zaměřených na výzkum studené války, středoevropských transformací ve 20. 
století a holocaustu. 
- Je nutné dohodnout, v jakých projektech bude IMS figurovat jako navrhovatel a kde 
jako spoluřešitel. 

 
- Výzva redakční skupině: 

- Vedení IMS vyzývá redakční skupinu, aby do konce dubna 2013 předala závěry 
z jednání na výjezdním zasedání v Nečtinách. Materiál byl měl sloužit jako 
východisko pro jednání na plénu IMS, jehož svolání se plánuje na květen 2013. 
 

 

Zapsal: T. Nigrin 
Schválil: J. Vykoukal 
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V Praze, dne 26. března 2013 

Nařízení ředitele IMS o čerpání dovolené v roce 2013 

 

S odvoláním na opatření děkana č. 3/2013 o čerpání dovolené na zotavenou v roce 2013 ze 
dne 31. ledna 2013 nařizuji zaměstnancům IMS následující: 

 

1. Zaměstnanci odevzdají do 10. května 2013 plán čerpání dovolené a rozpis služeb1 

na období od 1. července 2013 do 30. září 2013 včetně vyplněných žádanek o 

dovolenou po jednotlivých měsících (formuláře plánu a žádanky budou k dispozici 

na sekretariátu IMS). Zaměstnanec může mít ke dni 30. září 2013 pouze 10 dní 

nevyčerpané dovolené, kterou je povinen vyčerpat do konce kalendářního roku. 

Nevyčerpané dny dovolené nebudou převedeny do dalšího kalendářního roku. 

2. V případě neodevzdání plánu čerpání dovolené ve stanoveném termínu bude 

zaměstnanci nařízena dovolená, na kterou nastoupí nejpozději 15. července 2013 a 

na jejímž konci (tj. ke 30.9. nejpozději) mu zůstane 10 nevyčerpaných dní 

dovolené.  

3. Zaměstnanci s dalšími pracovními poměry na UK FSV, AP/VP nebo při více 

souběžných pracovních poměrech na institutech UK FSV jsou povinni čerpat 

dovolenou souběžně ve svém hlavním i dalším pracovním poměru. 

 

S pozdravem, 

 

doc. PhDr. Jiří Vykoukal, CSc. 

ředitel IMS 

 

 

 

                                                           
1 Službu by měl zaměstnanec držet jeden týden mezi červencem a zářím 2013. AP/VP zaměstnanec může v této 
době pracovat z domova, ale musí být k dispozici pro případ nenadálých událostí na institutu.  


