
Zápis z porady vedení IMS, 3.12.2013. 

 

Přítomni: 

Dr. Z. Kasáková, předsedkyně AS FSV 

Dr. K. Kozák, vedoucí KAS 

Dr. O. Konrád, vedoucí KNRS 

Dr. K. Králová, proděkanka pro zahraniční styky 

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 

 

Omluven: 

Doc. M. Kubát, proděkan pro vědu a výzkum; předseda oborové rady MTS; vedoucí KRVS  

 

Další porady vedení se konají ve dnech: 17.12. 
 

1) Informace – vedení IMS vzalo na vědomí: 

 

- Rozvrh na LS 2014: 

- M. Fučíková zahájila sestavování rozvrhu na LS. Vedení IMS žádá o maximální 

součinnost všechny pracovníky. 

 

- Central European University's pan-European (European Higher Education Area) Award for 

Excellence in Teaching in the Social Sciences and Humanities: 

- IMS může navrhnout nominanty na ceny do 20. 1. 2014.  

- Další informace:  https://ctl.ceu.hu/teaching-award . 

 

- Fakulta založila účet vedený v eurech:  

- Účet vedený v eurech je možné po dohodě s ekonomickým oddělením používat na 

zahraniční grantové projekty, u kterých je to předepsané nebo kde to povede k úspoře 

finančních prostředků za převody prostředků do a ze zahraničí.  

 

- Volby do AS FSV UK: 

- Vedení IMS děkuje všem pasivním i aktivním účastníkům voleb do AS FSV UK a 

blahopřeje zvoleným kandidátům.  

 

- Výzkumné semináře v LS: 

- Výzkumné semináře budou probíhat v době, která bude nejlépe vyhovovat rozvrhu 

většiny pracovníků.  

 

- Výplata katederních pomvědů: 

- T. Nigrin informoval o vyplacení prostředků pomocným vědeckým silám na 

jednotlivých katedrách. 

 

- Zpráva o workshopu UNCE: 

- J. Vykoukal podal zprávu o workshopu UNCE, který proběhl ve dnech 28. a 29. 11. 

2013. 

https://ctl.ceu.hu/teaching-award


 

- Nový postdoc na IMS: 

- RUK schválil předložený projekt a na KRVS bude v letech 2014 a 2015 působit 

Adrien Briscu (Helsinki) v rámci KRVS. 

 

- Provoz sekretariátu IMS a IT podpora: 

 - Sekretariát IMS bude uzavřen ve dnech 21.12.2013 až 1.1.2014.  

- CIVT FSV UK informovalo vedení institutů, že nebude ve dnech 23.12.2013 do 

1.1.2014 poskytovat podporu počítačovým aplikacím fakulty, tzn. nebudou 

odstraňovány případné poruchy. 

 

2) Vedení IMS projednalo: 

 

- Nové podmínky habilitačních a jmenovacích řízení na FSV UK: 

- Vedení IMS projednalo návrh podmínek habilitačního a jmenovacího řízení na FSV 

UK, které by mělo jasněji specifikovat rámcová pravidla daná pravidly UK. 

S návrhem byl vysloven souhlas s žádostí o doplnění časopisů registrovaných 

v databázi SCOPUS do specifikace kategorie významných publikací. V návrhu 

figurovaly pouze časopisy s IF. 

 

- Jmenování garantů studijní ch programů na IMS: 

- Na základě výzvy proděkana pro studium P. Soukupa vycházející z aktualizace 

Statutu UK byli jmenováni následující garantky a garanti studijních programů: 

  - bakalářské programy: MTS – J. Vykoukal; HV – J. Kučera. 

  - magisterské programy: MTS – L. Rovná. 

  - doktorské programy: MTS – M. Kubát; HV – J. Kučera. 

 - P. Soukupa informoval T. Nigrin. 

   

- SVV IMS 2013: 

- Výplata odvedených výkonů v rámci SVV v roce 2013 proběhla, resp. byly zaslány 

podklady na EO FSV. 

 

- SVV IMS 2014: 

- RUK zveřejnil informace o vyhlášení dalšího kola SVV na UK. IMS se může 

v soutěž ucházet o stejnou částku jako v roce 2013, tedy cca. 1,2 mil. Kč. 

- Vedoucí kateder připraví návrhy týmů, které projedná vedení IMS 17.12. 2013. 

Následně bude vyvěšen elektronický formulář, kam budou zaneseni schválení členové 

týmů. 

- Grantovou žádost připraví T. Weiss (projekt) a T. Nigrin (rozpočet).  

 

- Projednání publikačních výsledků v rámci PRVOUK: 

- Vedení IMS projednalo stručně výsledky publikační činnosti pracovníků zařazených 

v projekt PRVOUK (P17). Vedoucí kateder předali zpracované podklady proděkanovi 

pro vědu M. Kubátovi, resp. Oddělení vědy.  

 

 

 

 

 

 



- Odměny z PRVOUK: 

- Vedení IMS vzalo na vědomí tzv. indexovou tabulku publikační činnosti, která bude 

využita pro výpočet odměn za publikační činnost interních pracovníků IMS 

dedikovanou IMS.  

- Informování pracovníků a sběr dat zajistí T. Nigrin. Data mohou pracovníci zasílat 

do 13. 12. 2013 na adresu publikace-ims@seznam.cz. 

 

- Seminář k area studies: 

- Vedení IMS vítá aktivitu P. Bauera související s organizací semináře k Area Studies. 

- Semináře by se měl zúčastnit Georges Mink, Pascal Marty, Gérard Lenclud. 

- Navrhovaný termín – 16. 4. 2014 od 14-18.00. H212 je obsazená, bude třeba nalézt 

odpovídající místnost. 

 

- Praktické stáže studentů IMS prostřednictvím ERA: 

- OZS požádalo IMS o zajištění podpůrné agendy související s výjezdy studentů IMS 

na praktické stáže. Dílčí dokumenty by již neprocházely kontrolou na OZS a budou 

posílána z IMS přímo k podpisu panu děkanovi. Agendu na IMS převezme M. 

Fučíková. 

 

Zapsal: T. Nigrin 

Schválil: J. Vykoukal 


