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Zápis z porady vedení IMS, 24. září 2013 

 

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; předseda oborové rady MTS; vedoucí KRVS  

Prof. J. Kučera, předseda oborové rady MD 

Dr. T. Nigrin, tajemník IMS  

Prof. L. Rovná, zástupkyně ředitele IMS 

Doc. J. Vykoukal, ředitel IMS 

Dr. T. Weiss, vedoucí KZES 

 

Další porady vedení se konají ve dnech: 8.10., 22.10., 5.11., 19.11., 3.12., 17.12. 
 

1) Informace – vedení vzalo na vědomí: 

 

- Nový formulář „návrh na přiznání odměny“: 

- Vzhledem ke změně Vnitřního mzdového předpisu UK je nutné používat nový 

formulář při návrhu odměn.  

- Formulář ke stažení: http://intranet.fsv.cuni.cz/FSVINT-2248.html#4 

 

- ALUMNI: 

- Vedení projednalo dopis, kterým budou osloveni významní absolventi IMS.  

 

- Akademická mobilita 2014 v rámci meziuniverzitních dohod: 

 - Seznam meziuniverzitních dohod a vzory pracovních programů jsou k 

dispozici na univerzitní webové stránce – zahraniční spolupráce: 

http://www.cuni.cz/UK-225.html 

- Termín pro odevzdání přihlášek podepsaných vedoucími katedry k rukám ředitele 

IMS je 21. říjen 2013 

 

- Fond mobility UK: 

 - Podzimní kolo se uzavírá k 9. říjnu 2013 (termín přihlášek na OZS). 

- Informace: http://intranet.fsv.cuni.cz/FSVINT-1334-version1-

fmpodzim_2013_vyhlaska.pdf 

 

- BOZP: 

- Školením BOZP projdou vedoucí pracovníci institutu. Následně budou na poradách 

kateder proškoleni všichni pracovníci. 

 

- PRAREAS: 

- Informace o rozvoji anglických oborů, počtu zapsaných studentů a komunikační 

kampani. 

 

- Specializace European Politics and Society nesoucí jméno Václava Havla: 

- Prof. Rovná informovala o otevření specializace magisterského oboru ES, na němž 

se podílí konsorcium prestižních zahraničních univerzit. Specializace je otevřena od 

AR 2013/2014. 

 

http://intranet.fsv.cuni.cz/FSVINT-2248.html#4
http://www.cuni.cz/UK-225.html
http://intranet.fsv.cuni.cz/FSVINT-1334-version1-
http://intranet.fsv.cuni.cz/FSVINT-1334-version1-
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- Výzkumné semináře IMS: 

- T. Weiss informoval o třech plánovaných výzkumných seminářích IMS pro 

pracovníky a doktorandy IMS. Plán (zatím bez uvedení jmen hostů) v příloze 1. 

 

- Grantová agentura UK – nová výzva: 

 - GA UK vyhlásila nové kolo podání grantů pro magisterské a doktorské studenty.  

- Termín podání 8. listopadu 2013 a informace: http://intranet.fsv.cuni.cz/FSVINT-

1403.html. 

 

2) Vedení IMS projednalo: 

 

- Promoce a imatrikulace: 

- Účast na promoci nebo imatrikulaci alespoň v rozsahu 1x ročně patří k základním 

pracovním povinnostem pracovníků IMS. Ředitel IMS upozorní ty pracovníky, kteří 

tento požadavek dlouhodobě nesplňují, a vyzve je k nápravě. 

 

- Rigorózní zkoušky: 

- Vedení IMS stanovilo termín rigorózní zkoušky na 22. října 2013. Komise se sejde 

v místnosti R201 ve složení M. Calda (externista), M. Fiřtová, F. Raška, V. Fojtek 

(externista).  

  

- SVV IMS 2013: 

 - Dílčí řešitelé předloží na vedení 8. října 2013 zprávu o řešení a čerpání SVV.  

 

- VZ IMS 2013: 

- Vedení projednalo termín výjezdního zasedání IMS a stanovilo jej na 14. – 17. 

listopadu 2013. Jednacím dnem bude sobota 15. listopadu 2013 a hlavním tématem 

bakalářské hodnocení výuky a magisterská (re)akreditace v roce 2015. 

 

- Přijímací řízení 2013: 

- Vedoucí kateder odsouhlasili odměny pracovníkům podílejícím se na přijímacím 

řízení. Ty budou následně vyplaceny v rámci výplaty za září nebo říjen. O výplatě 

budou všichni informováni T. Nigrinem. 

 

- Čerpání dovolené 2013: 

- Převádění dovolené do roku 2014 není možné. Je nutné vyčerpat stávající dovolenou 

do konce roku 2013. 

 

- Aktualizace SIS: 

- Pracovníci IMS aktualizují k začátku LS 2013/2014 své údaje v SIS včetně svých 

sylabů.  

 

- Výsledky výběrového řízení na CDS 2013/2014: 

- J. Kučera a M. Kubát informovali vedení o výsledku výběrového řízení na CDS 

2013/2014. Jeho členy se stanou od 1.10.2013 do 30.9.2014 M. Mejstřík a P. Pojman. 

 

- Jarní a letní škola IMS: 

- Dne 29. října 2013 od 12,30 do 14 hodin J3093 proběhne jednání o definici nového 

tématu pro jarní a letní školu IMS na roky 2014 a 2015. Zváni jsou všichni pracovníci 

a doktorandi, kteří se chtějí na přípravě nových témat podílet. 

http://intranet.fsv.cuni.cz/FSVINT-
http://intranet.fsv.cuni.cz/FSVINT-
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Zapsal: T. Nigrin 

Schválil: J. Vykoukal 
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Příloha 1: Co organizers: T. Weiss, O. Matějka, P. Bauer 
 

In the modern sciences performed at the university, disciplines are the frame of reference and 

represent a particular form of the division of scientific labour. Despite this long term 

institutionalized organization of the scientific activities, many researchers consider this 

scientific frame as artificial compared, notably, to the scientific objects that are the result of 

the definition of concrete problematic and the research of the most efficient methodology to 

resolve it. 

 

If this debate is still actual, the production of scientific knowledge is today in the core of a 

strong evolution due to the increasing subdivision of specialized disciplines and 

simultaneously the emerging of new trans/interdisplinary paradigms that arose in all 

disciplines. The research seminar Between Disciplines and Areas proposes to discuss this 

general evolution through the presentation of the researches performed by scholars of the IMS 

where scientific activities are commonly included into two frames: the area (or “the territory”) 

that situates the object of research in a specific context, and the discipline that constitutes the 

theoretical support of the inquiries. It is commonly accepted that the distinction between area 

and discipline follow the classical scientific cleavage that separate the empirical approach 

(associated to the area) and the theoretical ones (associated to the discipline). This cleavage 

calls for two central questions: To what extent does theoretical frame adapt to contextualized 

object? In contrast, do empirical results permit to produce general explanation? 

 

The seminar aims at providing a place where scholars of the Institute will discuss and situate 

their researches within the several scientific debates described above. To perform this 

discussion, the seminar will focus on the relations between discipline, object and field of 

research. It will present the research in situ, and indicate which are the readings and the 

notions that were determinant to perform the research. 

 

A discussant from the faculty or from abroad whose researches are related to the subject of 

the presentation will be invited to discuss the communication   

 

The text of the presentation (complete or a shorten version) must be sent to the organizing 

staff and to the discussant at least one week before the session. 

 

Sessions: October 23, November 6, December 4 

 

Where: Rytířská 31, Room 201  

 

Contacts:  Tomáš Weiss (weiss@fsv.cuni.cz), Ondřej Matějka (ondrej.matejka@centrum.cz), 

Pauli Bauer (paulibauer@gmail.com) 

 


