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Zápis z porady vedení IMS, 5.11.2013 

 

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 

 

Omluvena: 

Prof. L. Rovná, zástupkyně ředitele IMS 

 

 

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

 

1)  Informace – vedení IMS vzalo na vědomí: 

 

Australská vládní stipendia:  

- DZS MŠMT zprostředkovává australská vládní stipendia Endeavour pro studenty i 

odborníky. 

- Další informace: http://www2.dzs.cz/scripts/detail.asp?id=4049  

  

Stipendijní pobyty na Universität Wien: 

- UW vypisuje stipendia pro pobyt doktorandů a post-doců – celkově pět 

jednoměsíčních pobytů. 

- Informace v příloze. 

 

Nové kolo Aktion Österreich: 

- Aktion Österreich vyhlásila novou výzvu na podávání projektů. 

- Další informace:  http://www.dzs.cz/index.php?a=view-project-

folder&project_folder_id=277& 

     

 Školení o novém občanském zákoníku: 

- Proběhlo školení o změnách NOZ především v oblasti pracovního práva a 

zaměstnávání cizinců. V prvním období jeho platnosti je moţné očekávat celou řadu 

nejasností, především kvůli chybějící judikatuře. 

  

PC v jinonických učebnách: 

- Většina učeben v Jinonicích bude v následujících týdnech vybavena počítači. Pro  

připojení k projektoru jiţ nebude nutné si (aţ na pár výjimek) vypůjčovat notebook na 

vrátnici. Řešení jejich závad bude spadat do kompetence CIVT FSV UK.  

 

 

 

 

http://www2.dzs.cz/scripts/detail.asp?id=4049
http://www.dzs.cz/index.php?a=view-project-folder&project_folder_id=277&
http://www.dzs.cz/index.php?a=view-project-folder&project_folder_id=277&
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Volby do AS FSV UK: 

- Ve dnech 20. aţ 22.11.2013 proběhnou volby do AS FSV UK. Vedení IMS ţádá o 

aktivní i pasivní účast. 

- Další informace: http://intranet.fsv.cuni.cz/FSVINT-1344.html#3 

 

Schválení nominace doc. L. Švece do sekce společenské  vědy GA UK: 

- Grantová rada UK schválila nominaci L. Švece do sekce společenských věd, skupina 

historie, národopis, GA UK s platností od 1.11.2013. 

 

Novela čl. 23 Statutu UK 

- Novela Statutu UK nově definuje garanty oboru.  

- Statut UK: http://www.cuni.cz/UK-146.html 

 

Výsledky voleb do SIMS na AR 2013/2014: 

- Předsedkyní SIMS byla na AR 2013/2014 zvolena V. Mertová, místopředsedou V. 

Havrda. 

 - Volební výsledky za jednotlivé ročníky a obory jsou uvedeny v příloze zápisu. 

 

2. Vedení IMS projednalo: 

 

Web IMS (ims.fsv.cuni.cz): 

- Vedení IMS projednalo další moţné úpravy webových stránek institutu vedoucí 

k systematičtějšímu propojení institutových a jednotlivých katederních stránek. 

Úpravy se mají týkat především studijních informací k navazujícím magisterským 

oborům v českém jazyce.  

- Vedení IMS poţádalo o spolupráci SIMS, který nominuje moţné spolupracovníky 

z řad studentů.  

   

Investiční rozpočet na rok 2014: 

- Vedoucí kateder připraví na příští poradu vedení IMS (19.11.2013) návrhy na 

investice do vybavení jednotlivých kateder, případně rekonstrukce prostor (stroje a 

zařízení nad 40 tis Kč, software nad 60 tis. Kč). 

 

Reprezentativní místnost v Jinonicích: 

- Vedení IMS se obrací na proděkana pro rozvoj Dr. T. Karáska s ţádostí o zajištění 

reprezentativní místnosti v Areálu UK v Jinonicích, kde by mohly být přijímány 

význačné návštěvy a kde by se mohly konat zkoušky doktorského studia.  

  

Stíţnost na jazykové kurzy na FSV UK: 

- Vedení IMS projednalo spolu se SIMSem stíţnost na přeplněnost jazykových kurzů, 

která znemoţňuje splnit studentům MTS v řádné době studia předepsané předměty. 

Vzhledem k tomu, ţe se rozcházejí interpretace otázky ze strany studentů a KJP, ţádá 

vedení IMS, aby SIMS předloţil stanovisko vypracované na základě zkušeností více 

studentů. Záleţitostí  se bude následně zabývat garant MTS doc. J. Vykoukal a bude 

jednat s vedoucí KJP Dr. Mistrovou. K jednání mohou být přizvání zástupci SIMSu. O 

výsledku bude J. Vykoukal informovat vedení IMS.  

- V návaznosti na tuto problematiku v diskuzi navrhl SIMS zváţit moţnost 

přednostního zapsání jazykového kurzu pro končící studenty nebo posílení kurzů.  
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VZ IMS – Kubova Huť: 

- Vedení IMS projednalo nabídku jídelního lístku výjezdního zasedání, T. Nigrin 

projedná s vedení Hotelu Kuba moţnost podávání večeří ala carte a zajištění 

bezlepkové a vegetariánské nabídky. 

- J. Vykoukal informoval o zřízení webové adresy, kde budou vyvěšeny podkladové 

informace k VZ včetně diskuzních textů. Stránku je moţné najít v levém menu 

„koncepce“ a následně zcela vpravo „výjezdní zasedání“ nebo pod odkazem 

http://ims.fsv.cuni.cz/IMSFSV-243.html. 

- Vedení IMS ţádá D. Emlera o přípravu prezentace výsledků ankety hodnotící 

magisterské studium na IMS. Dotazníková anketa proběhla na ALUMNI setkání IMS 

a zúčastnili se jí absolventi.  

  

Den otevřených dveří IMS 2014: 

- Vedení IMS stanovilo pořadí prezentací navazujícího magisterského studia v rámci 

oficiálního DOD na FSV UK dne 15.1.2014 (13,00 KZES; 13,45 KNRS; KRVS 

14,30; KAS 15,15). Místnost zajistí sekretariát IMS. 

- Vedení IMS schválilo návrh dílčího členění programu DOD věnovaného 

bakalářským studijním oborům, který se koná dne 15.1.2014 dopoledne v J1034. O 

dílčím členění bude informovat T. Nigrin SO a bude zveřejněno na stránkách IMS: 

- Dílčí program: 9,00-9,30 obecně o IMS; 9,30-10,00 CNS; 10,00-10,30 MTSK; 

10,30-11,00 SDK 

  

AUC ST – projednání zprávy z RR: 

- Vedení IMS projednalo informace ze zasedání AUC ST (podali J. Vykoukal a T. 

Nigrin) a přijalo následující rozhodnutí: 

- Rozsah: Nakladatelství KAROLINUM umoţní abonovat AUC ST, nutnou 

podmínkou je neměnnost rozsahu a dodrţování periodicity. RR na základě 

stanoviska KAROLINA doporučuje stanovit stránkový rozsah jednoho čísla na 

100 stran. Vedení IMS po diskuzi souhlasilo. 

- Periodicita: RR doporučuje s ohledem na současnou praxi přípravy 

jednotlivých čísel umoţnit RR AUC rozhodnout o společném vydání vţdy  

dvou čísel v rámci jednoho dvojčísla. Vedení IMS po diskuzi souhlasilo. 

- Jazyky: RR navrhuje dočasně přijímat texty pouze v češtině a angličtině. 

Jednak texty v jiných jazycích pravidelně nepřicházejí a jednak se bude snaţit 

AUC ST zařadit do databáze SCOPUS, kde by nemusela jazyková nesourodost 

článků v rámci jednoho čísla působit pozitivně. V budoucnu se plánuje 

obnovení přijímání textů také v němčině a ve francouzštině. V případě textů 

mimořádné kvality můţe RR učinit výjimku z toho přístupu. Vedení IMS po 

diskuzi souhlasilo. 

         - Vedení IMS přivítalo snahu RR AUC ST o zařazení časopisu do databáze SCOPUS.  

- M. Kubát informoval vedení IMS o své rezignaci na členství v RR AUC ST k 31. 

prosinci 2013. Vedení IMS mu děkuje za jeho práci a nebude zatím jmenovat nového 

člena. 

         

SVV IMS 2013: 

     - T. Nigrin informoval vedení IMS o stavu prací na SVV a čerpání rozpočtu. 

  

 

 

 

http://ims.fsv.cuni.cz/IMSFSV-243.html
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Ediční plán IMS pro Karolinum 2014: 

- Vedení IMS projednalo a schválilo ediční plán. T. Nigrin bude informovat OV. 

  

Příprava reakreditace magisterského studijního oboru: 

- Vedení IMS pověřuje J. Kučeru (ve spolupráci s T. Nigrinem) přípravou prezentace 

moţné podoby navazujícího magisterského studijního oboru. Materiál a podněty 

vzešlé z diskuse zohlední garanti stávajících navazujících magisterských oborů na IMS 

při jednání o budoucí reakreditaci; k tomuto jednání je vyzývá a pověřuje vedení IMS. 

  

Anglo-jazyčný bakalářský obor FSV UK: 

- Stále zůstává otevřená otázka participace IKSŢ na přípravě akreditace. Dotazem na 

IKSŢ pověřen M. Kubát. 

 

Moţnosti výjezdů PGS studentů do zahraničí 

- J. Kučera ţádá zveřejnění na webu přehledných informací pro studenty doktorského 

studia, ve kterých by se dozvěděli, jaké jsou moţnosti zahraničních výjezdů, jejich 

financování a účtování. 

- Řešení přislíbil ve spolupráci s OV M. Kubát.  

 

3. Termíny do příští porady vedení IMS – 19.11.2013: 

 

Stanovení termínu obhajob a státnic doktorského studia včetně komise: 

- V týdnu od 27.1.2013. 

 

Investiční rozpočet na rok 2014: 

- Vedoucí kateder předloţí na příští poradě vedení IMS (19.11.2013) návrhy na 

investice do vybavení jednotlivých kateder, případně rekonstrukce prostor (stroje a 

zařízení nad 40 tis Kč, software nad 60 tis. Kč). 

 

Zapsal: T. Nigrin 

Schválil: J. Vykoukal 
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Příloha: 

Složení SIMS v AR 2013/2014: 

 

1.) 1. ročník bakalářského studijního programu MTS 

- Barbora Navrátilová 

- Barbora Šatrová 

2.) 2. ročník bakalářského studijního programu MTS 

- Šimon Kryl 

- Vojtěch Havrda 

3.) 3. a další ročníky bakalářského studijního programu MTS 

- Jaromír Volf 

- Adam Smuž 

4.) Česko-německá studia 

- Marcel Ladka 

5.) Západoevropská studia 

- Vojtěch Nitra 

6.) Evropská studia 

- Jakub Lelek 

- Terezie Poláková 

7.) Německá a rakouská studia 

- Kateřina Papežová 

- Ondřej Kavan 

8.) Americká studia 

- Viktorie Mertová 

9.) Balkánská, euroasijská a středoevropská studia 

- Arsenij Baljajev 
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