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Zápis z porady vedení IMS, 19.11.2013. 

 

Přítomni: 

Dr. Z. Kasáková, předsedkyně AS FSV 

Dr. K. Kozák, vedoucí KAS 

Dr. O. Konrád, vedoucí KNRS 

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 

Zástupci SIMS 

 

 

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

1) Informace – vedení IMS vzalo na vědomí: 

 

Nové účty a hesla pro vstup na počítač: 

- Proděkan pro rozvoj a CIVT ţádají pracovníky o spolupráci při změně nastavení 

loginů na počítače v Jinonicích. Jedná se o první krok ke sjednocení všech hesel a 

loginů v univerzitních a fakultních aplikacích. Základem pro všechny loginy a hesla 

bude platforma CAS (centrální autentifikační sluţba UK).  

- Všichni pracovníci nahlásí na sekretariátu IMS (M. Bílkové a P. Novákovi) do 

28.11.2013 časy, kdy budou mezi 2. a 13. prosincem k dispozici pracovníkům CIVT 

pro změnu nastavení počítače. 

- Pro hladký průběh převodu je nutné mít aktivní heslo CAS. 

 

Zdravotníci na pracovištích FSV UK: 

 - Na všech pracovištích FSV UK byli proškoleni vybraní pracovníci. 

- Na IMS prošla školením M. Bílková (sekretariát), na nejbliţších pracovištích K. 

Marková (sekretariát IPS) a R. Mácová (tajemnice IPS). 

- Seznam všech pracovníků naleznete v příloze zápisu. Jeho vyvěšení na nástěnce 

zajistí sekretariát IMS. 

 

Soutěţ Česká inovace: 

- Do soutěţe je moţné hlásit projekty, které jsou inovativní a mají potenciál přinést 

nebo jiţ přináší změnu v lokálním nebo i v celosvětovém měřítku a zároveň mají 

předpoklady pro úspěšný komerční rozvoj.  

- Další informace naleznete na adrese http://www.ceskainovace.cz/cz/soutez/o-soutezi. 

- Termín podávání přihlášek je do 6. 12. 2013 přes online formulář na výše zmíněných 

stránkách. 

 

Smlouva o stáţích s CEFRESem: 

- J. Vykoukal informoval o nutnosti uzavírat speciální smlouvu na kaţdou stáţ 

studentů IMS FSV UK v CEFRESu, text smlouvy bude projednán s ředitelem 

CEFRESu dr. P. Rusinem. 

 

http://www.ceskainovace.cz/cz/soutez/o-soutezi
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Konference UNCE: 

- Ve dnech 28. aţ 29.11.2013 se v Rytířské 31 uskuteční konference UNCE. 

Zastřešujícím tématem bude Trauma. 

 

Katederní pomocné vědecké síly:  

- Vedoucí kateder zajistí přípravu podkladů pro výplatu účelových stipendií 

pomocným vědeckým silám svých kateder a zašlou je elektronicky T. Nigrinovi do 

30.11.2013.  

 

Výzkumný seminář IMS dne 4.12.2013: 

- Přednášku na výzkumném semináři IMS pro akademické pracovníky a doktorandy 

povede dne 4.12.2013 od 18,00 v H212 prof. Dr. Marek Nekula z Universität 

Regensburg. Téma: Smrt a zmrtvýchvstání národa – imaginované společenství. 

- Zájemci o účast a podkladový reader se mohou hlásit do 27.11.2013 O. Konrádovi na 

konrad@fsv.cuni.cz. 

 

Soutěţ Grantové agentury UK na rok 2014: 

- Vedení IMS přijalo informaci o podaných projektech za IMS a děkuje všem 

uchazečům za projevenou aktivitu. 

- Seznam podaných projektů je uvedený v příloze.  

 

Vyuţití staré kopírky IMS umístěné na chodbě: 

- Kopírka je nyní po opravě funkční. Bude ponechána v paralelním provozu s kopírkou 

novou, nicméně při nárůstu nákladů na její opravu bude vyřazena. 

 

Studenti pro revizi webu IMS: 

- SIMS informoval vedení IMS o navrţení dvou studentů, M. Ladky a A. Baljajeva, na 

moţnou výpomoc s webovými stránkami institutu. 

 

 

2. Vedení IMS projednalo: 

Projednání vedení katedry ZES v období 1.2. aţ 31.7.2014: 

- Vedení IMS projednalo informaci o tvůrčím volnu T. Weisse v LS 2014 a souhlasilo 

s navrţením Z. Kasákové panu děkanovi pro výkon funkce vedoucí katedry 

v dočasném pověření. Ţádost panu děkanovi předá T. Weiss. 

 

Publikační výstupy PRVOUK od 07/2012 do 11/2013: 

- Vedoucí kateder připraví přehled členů PRVOUKu P17 dle kateder s rozdělením do 

následujících kategorií: 

  - A – pracovník plní publikační výstupy (plný úvazek = dvě publikace ročně) 

- B – pracovník plní publikační výstupy s výhradou (publikuje méně neţ 

stanovuje povinnost vycházející z pracovní smlouvy) 

- C – pracovník nepublikuje s relevantním odůvodněním (jiná agenda, nemoc 

apod.) 

- D – pracovník nepublikuje 

- Tabulku předloţí vedoucí kateder na vedení dne 3.12.2013.  
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Smlouva o studentských stáţích na MD ČR: 

- Vedení IMS souhlasilo s přípravou uzavření smlouvy na studentské stáţe na MD 

ČR. 

 

Výjezdní zasedání IMS: 

- Vedení IMS připomíná všem zúčastněným pracovníkům povinnost odevzdat 

vyúčtování cestovního příkazu do pěti dnů od návratu. 

- J. Vykoukal zašle výstupy z diskuze na VZ vedení IMS do neděle 24.11.2013. Po 

zapracování připomínek vedení IMS bude materiál rozeslán včetně popisu dalšího 

postupu pracovníkům IMS. 

 

Expertní panely RVVI:  

- Vedení IMS nominuje do expertního panelu RVVI J. Kučeru (společenské vědy – 

sekce A) a E. Souleimanova (společenské vědy – sekce B). Nominace byla předána M. 

Kubátovi, proděkanovi pro vědu. 

 

3. Termíny do 30.11.2013: 

Katederní pomocné vědecké síly:  

- Vedoucí kateder zajistí přípravu podkladů pro výplatu účelových stipendií 

pomocným vědeckým silám svých kateder a zašlou je elektronicky T. Nigrinovi do 

30.11.2013.  

 

4. Termíny do 3.12.2013: 

Publikační výstupy PRVOUK od 07/2012 do 11/2013: 

- Vedoucí kateder připraví přehled členů PRVOUKu P17 dle kateder s rozdělením do 

kategorií do 3.12.2013 

 

 

Zapsal: T. Nigrin 

Schválil: J. Vykoukal 
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Přílohy: 

 

 
Projekty podané do soutěže GAUK 2014 - Institut mezinárodních studií 

     

  
Číslo 

projektu Řešitel Název projektu Vedoucí 

1 628214 Kateřina Šimová 

Obraz sovětského Ruska v rámci 

československé kulturní levice ve 

20. a 30. letech dvacátého století J. Vykoukal 

2 676214 Jan Hornát 

Americká politika šíření 

demokracie: teorie a praxe T. Weiss 

3 1512214 Ondřej Šamonil Ústup USA z Evropy K. Kozák 

4 1262214 

Alţběta 

Rubriciusová 

Současná kulturní politika 

jihotyrolské autonomie T. Nigrin 

5 1120214 Mejstřík, Martin 

Aplikovatelnost politické vědy: 

případ Giovanniho Sartoriho M. Kubát 

6 290314 Mejstřík, Martin 

Politická věda Giovanniho 

Sartoriho M. Kubát 

7 242314 

Mikuláš 

Zvánovec 

Kolektivní biografie členů 

parlamentního klubu a vedení 

Sudetoněmecké strany O. Konrád 

8 1050314 

Jaroslav 

Zukerstein 

Legitimizace nelegitimního: 

Strategické partnerství Spojených 

států s autoritářskými reţimy; 

Írán v americkém politickém 

diskurzu, 1953-1979 

E. 

Souleimanov 

9 1064214 Maxim Kucer 

Vliv populistických hnutí na 

domácí politickou scénu v USA M. Calda 

10 1268214 Tomáš Malínek 

ČSSR jako objekt východní 

politiky německé sociální 

demokracie v letech 1974-1990 J. Kučera 

11 1054314 Jakub Čeněk 

Americká zahraniční politika vůči 

střední Evropě v letech 1945-

1948 na příkladě Československa F. Raška 

12 1426314 Pavla Kačmárová 

Vliv ekologické ekonomie v 

období tzv. zvědečtění politiky v 

SRN, 1969-1974 J. Kučera 

13 1614314 

Markéta 

Šmydkeová 

Vyuţití teorie sítí aktérů v 

bezpečnostních studiích T. Weiss 

14 806214 

Stephen 

Christensen 

Nebezpečný pragmatismus: 

Analýza zahraniční politiky 

Baracka Obamy F. Raška 

15 814214 Kateřina Volná 

Výzkum dějin Matematicko-

fyzikální fakulty UK v letech 

1952-1989: sonda do vnitřního 

fungování vzdělávací a vědecké 

instituce na základě svědectví 

pamětníků a archivních 

dokumentů L. Kopeček 
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Proškolení zdravotníci na pracovištích FSV UK 

Vážené kolegyně,  

         vážení kolegové,  

níže zasílám pro informaci seznam pracovníků FSV UK, kteří se zúčastnili dne 

15. 11. 2013 základního zdravotnického školení pro laiky „Základy první 

pomoci, základy neodkladné laické resuscitace dětí a dospělých dle platných 

doporučení Evropské rady pro resuscitaci (European Resuscitation Council). Po 

absolvování kurzu zúčastnění obdrželi certifikát.  

 

Seznam zaměstnanců:  

Mgr. Marcela Navrátilová    

Mgr. Tomáš Renner    

Petr Balík    

PhDr. Sylvie Fišerová    

Klára Novosadová    

Bc. Dušan May    

Ing. Daniela Dryáková    

Jan Schumpeter    

Bc. Tereza Broučková    

Ing. Dagmar Schnellerová    

Marcela Bílková    

Mgr. Klára Marková    

Mácová Radka, BBA    

Jana Vojanová    

Pavla Koterová    

Jana Procházková    

Hana Váchová    

Jitka Semeráková   

  Dle zákonných přepisů týkajících seBOZP je nezbytně nutné, aby 

seznam, který přikládám v přílozebyl vyvěšený na každém pracovišti FSV UK 

na viditelném místě. 

  Děkuji za spolupráci a přeji hezký den. 

  S pozdravem 

  J. Kolek   

 


