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Zápis z porady vedení IMS, 8.10.2013. 

 

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  

Dr. T. Nigrin, tajemník IMS  

Prof. L. Rovná, zástupkyně ředitele IMS 

Doc. J. Vykoukal, ředitel IMS 

Dr. T. Weiss, vedoucí KZES 

Zástupci SIMS 

 

Omluven: J. Kučera 

 

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

 

1) Informace – vedení IMS vzalo na vědomí: 

BOZP: 

- Vedoucí kateder proškolí interní pracovníky a provedou o školení záznam. Formulář je 

v příloze zápisu. 

- Vedoucí pracovníci IMS se dostaví na školení BOZP dle rozpisu tajemníka Ing. J. Kolka 

(12. 11. od 10 hod.; 13. 11. od 10 hod; 26.11. od 13 hod.; 27. 11. od 10 hod. – vše 

v H212). 

Děkanské volno: 

- Děkan UK FSV vyhlašuje na 25. října 2013 děkanské volno. Ředitel IMS nařizuje THP 

pracovníkům práci z domova. 

Zvýšení odměn garantům krátkodobých studijních pobytů: 

- Dle informace OZS se zvyšují odměny garantům krátkodobých studijních pobytů na 

12.000,- Kč za semestr. Pokud se vyplácí prostředky formou odměny, zajišťuje ji 

děkanát, pokud jde formou DPP (pro externisty), pak je to věcí sekretariátu IMS 

(účetní středisko 700101). 

Výstava holocaust v Maďarsku: 

- Vedení IMS vzalo na vědomí stav a formu přípravných prací možné výstavy o 

holocaustu v Maďarsku v Areálu UK v Praze Jinonicích.  
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Zprávy dílčích řešitelských týmů SVV IMS 2013: 

- Vedení IMS vzalo informaci na vědomí a žádá dílčí řešitele o aktualizaci stavu na 

vedení dne 22.10.2013. 

Pomocné vědecké síly v ZS 2013/2014: 

- Na všech katedrách nastupují nejpozději od dnešního dne studenti jako pomocné 

vědecké síly – na KAS J. Zuckerstein, KNRS K. Boťová, KRVES M. Jasenčáková, 

KZES Z. Stuchlíková. Výplatu stipendií řídí vedoucí kateder – rozpočet na katedru 

činí 12.800 Kč, maximálně 100 Kč na hodinu. 

Grant Jean Monnet Centre of Excellence: 

 - Tým pod vedením L. Rovné získal grant Jean Monnet of Excellence. 

- Specializace Europeum V. Havla „European Politics and Society“: 

- Prof. Rovná informovala o slavnostním zahájení specializace magisterského oboru ES, 

na němž se podílí konsorcium prestižních zahraničních univerzit. Cílem je dosáhnout 

oboru s Joint Degree zúčastněných univerzit. 

 

Referát pro anglojazyčné programy: 

- K. Králová informovala vedení IMS o zřízení specializovaného koreferátu pracovníků 

SO a OZS, který bude zajišťovat společnými silami studijní a zahraniční agendu studentů 

anglojazyčných oborů. 

 

CEFRES: 

- T. Weiss a L. Rovná informovali vedení IMS o chystaném joint venture CEFRES a UK 

a výsledku dosavadních jednání.  

 

Vládní stipendia pro akademický rok 2014/2015: 

- DZS MŠMT vyhlásil výběrové kolo na vládní stipendia v akademickém roce 2014/2015. 

Další informace naleznete zde: http://intranet.fsv.cuni.cz/FSVINT-2317-version1-

vladnistipendia13.pdf. 

 

 

http://intranet.fsv.cuni.cz/FSVINT-2317-version1-vladnistipendia13.pdf
http://intranet.fsv.cuni.cz/FSVINT-2317-version1-vladnistipendia13.pdf
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Inovace kurzů na FSV UK: 

- Vedení FSV UK informovalo o podpoře inovací kurzů na FSV UK. Podpořeny byly 

všechny předložené projekty, v některých ale došlo ke krácení navrženého rozpočtu. 

Detailní informace obdrží řešitelé projektů od proděkana pro rozvoj nebo tajemníka FSV. 

Elektronické účetní přehledy „střediska“: 

- Od 22. října 2013 bude změněn přístup ke „střediskům“ (strediska.fsv.cuni.cz). 

Autorizace bude napojena na systém CAS (Centrální autentizační služba UK) 

s využitím totožného hesla jako například do SIS. 

- Při nefunkční vstupu je nutné se obrátit na pana Krause (CIVT) – krausv@fsv.cuni.cz. 

V kopii mailu s žádostí je nutné zaslat také hlavnímu řešiteli a disponentovi střediska. 

 

2. Vedení IMS projednalo: 

Ediční plán FSV UK 2014: 

- Vedoucí kateder dodají za své katedry tituly do edičního plánu FSV UK na rok 2014. 

- Termín: do porady vedení 22.10.2013. 

 

Výjezdní zasedání IMS: 

- Vedení rozhodlo o preferenčním pořadí destinací – 1. Hotel Kuba, Kubova Huť; 2. 

Hotel Zlatá Hvězda. Lokalita bude upřesněna. 

- Výjezdní zasedání začne ve čtvrtek večer 14.11.2013, v pátek 15.11.2013 bude 

projednáno studentské hodnocení bakalářského oboru MTS včetně možnosti jeho 

dalších úprav a odstranění hlavních pnutí a problémů. V sobotu 16.11.2013 proběhne 

hlavní jednací den věnovaný přípravě reakreditace magisterských českých i 

anglických oborů. Konec VZ je plánovaný na 17.11.2013. 

 

Zbývající výpočetní technika: 

- Ruční skenner bude nabídnut k obecnému používání s tím, že na sekretariátu IMS 

bude veden kalendář, kde si bude možné skenner zarezervovat. 

- Starší NTB (2x) – počítače budou modernizovány a nabídnuty členům CDS. 

- Router – zřejmě využije KZES k posílení signálu v R201. 

 

 

Nominace do poradních orgánů TAČR ALFA a GAMA: 

- Za IMS byli nominováni Z. Kasáková, T. Weiss a T. Nigrin. 
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Předplatné časopisů v knihovně TGM: 

- Vedení projednalo seznam odebíraných periodik hrazených z fondu IMS na rok 2014. 

Bylo rozhodnuto, že tištěná verze Nowa Europa Wschodnia nebude již v tištěné 

podobě odebírána. T. Nigrin zjistí elektronickou dostupnost Historische Zeitschrift a 

British Journal of Political Science v souborném katalogu ČR. Pokud budou dostupné, 

vedení navrhuje zrušení předplatného a o konečném výsledku bude informovat paní 

Janu Dvořákovou z jinonické knihovny. 

- Vedení zvažuje možnost úhrady souboru časopisů Taylor and Francis, pokud by se na 

jejich úhradě podílely také další instituty FSV UK. 

 

Celofakultní bakalářský obor v anglickém jazyce: 

- Vedení IMS souhlasí s přípravnými pracemi na celofakultním bakalářském oboru 

v anglickém jazyce s účastí všech institutů, které projeví zájem. Za IMS přebírá 

koordinační roli M. Kubát a zároveň je za IMS kandidátem na garanta zmiňovaného 

oboru. 

 

Schůzka PRAREAS: 

- Schůzka k otázce zajišťování anglojazyčných oborů proběhne 12.11.2013 od 12,30 do 

13,50 v J3093. Zváni jsou všichni garanti a/nebo koordinátoři zmíněných oborů. 

 

3. Úkoly do příští porady vedení IMS – 22.10.2013: 

- Zprávy dílčích řešitelských týmů SVV IMS 2013 – zajistí vedoucí kateder. 

- Ediční plán 2014 – zajistí vedoucí kateder. 

 

 

Zapsal: T. Nigrin 

Schválil: J. Vykoukal 

 

Příloha: Školení BOZP a PO zaměstnanců 
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Školení BOZP a PO zaměstnanců 

Fakulta sociálních věd Karlovy univerzity v Praze. 

 

1. § 101 – 106 Zák. č. 262/206 Sb. ZP ve znění pozdějších předpisů, zákoník práce 

Práva a povinnosti zaměstnanců, práva a povinnosti zaměstnavatele. 

2. Seznámení s riziky ohrožení zdraví a úrazů při práci. 

3. Seznámení se zařazením pracovišť do příslušné kategorie (Kategorizace prací) - 

I.kategorie 

4. Nař.vl.č.201/2010 Sb. – evidence a hlášení pracovních úrazů, záznam o úrazu. 

5. Vyhl.č.50/78 Sb. §3 (osoba seznámená) - zacházení s elektrickým zařízením osobami bez 

elektrotechnické kvalifikace + zásady první pomoci při úrazech el. proudem 

6. Vybraná ustanovení zákona č. 309/2006 Sb. o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a 

ochrany zdraví při práci v platném znění 

7. NV 101/2005 Sb. o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí 

v platném znění 

8. Vyhl. MZdr. č. 288/2003 Sb.- práce zakázané těhotným ženám a mladistvým. 

9. Nař. vl. č. 378/2001 Sb. - požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických 

zařízení, přístrojů a nářadí. 

10. Nař. vl. č. 11/2002 Sb. - bezpečnostní značky a signály.  

11. Interní směrnice BOZP: 

Opatření děkana č.19 - odpovědnosti  a organizace BOZP 

Opatření děkana č. 14 - termíny a organizace školení BOZP a PO 

Opatření děkana č. 20 - provozně bezpečnostní předpis stanovující organizaci dopravy. 

Opatření děkana č. 22 – poskytování osobních ochranných prostředků a MČDP 

12. Seznámení se způsobem zajištění Pracovně lékařské služby 

13. Seznámení se způsobem zajištění BOZP při práci externích dodavatelů a cizích osob na 

FSV  

14. Seznámení s návody a používáním elektrických spotřebičů, elektrického kancelářského 

vybavení a pohyblivých přívodů. 

15. Seznámení s používání přenosných schůdků a žebříků. 

 

 

 

 

Požární ochrana: 
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 Interní směrnice: Opatření děkana č. 21 – organizace požární ochrany. Požární 

poplachová směrnice. Požární řády. 

 Činnost osob při požáru, činnost osob při evakuaci. 

 Druhy a použití hasicích přístrojů, bezpečnostní a požární značky. 

 Základní zásady požární ochrany ve FSV. 

 

Svým podpisem potvrzuji, že jsem přednášené látce porozuměl! 

Jméno+Příjmení (tiskace) Datum narození Podpis 
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Jméno+Příjmení (tiskace) Datum narození Podpis 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

 

Platnost školení 2 roky.  Ověření znalostí ústním přezkoušením! 

Školení provedl:     Datum školení:  Podpis školitele: 

 

 


