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1.Vedení IMS vzalo na vědomí: 

 

- Informace k úpravě podávání a účtování cestovních příkazů na FSV UK s platností od 

1.3.2014: 

- Cestovní příkaz musí být potvrzen podatelnou FSV UK (Hollar) nejméně tři pracovní 

dny před cestou. Na sekretariátu institutu musí být (podepsaný) odevzdán alespoň pět 

dní před cestou. Cestovní příkaz musí být podepsán ředitelem IMS nebo tajemníkem 

IMS. 

- Vyúčtování zahraničních cest musí být podáno na podatelně FSV UK nejpozději 

deset pracovních dnů po cestě. V tom případě OZS a EO provedou kontrolu 

vyúčtování a převod finančních prostředků do 10ti pracovních dní. 

- Pro cestovní příkazy používejte od 1.3.2014 výhradně nové formuláře. Všechny jsou 

dostupné zde: http://intranet.fsv.cuni.cz/FSVINT-2248.html#4 . 

- Formuláře jsou nově doplněny o FAQ. 

 

- Letní škola Political Science and the Palestinian Conflict 

- Termín: 9.-21.7.2014. 

- Informace v příloze 1. 

 

- Norské fondy: 

- Výzva Programu pro spolupráci škol a stipendia. 

- Informace: http://www.dzs.cz/cz/norske-fondy-a-fondy-ehp/vyzva/. 

 

- Neuron: 

- Fond na podporu vědy vyhlašuje grantovou soutěž pro výzkumníky do 40 let věku.  

- Vyhlášení soutěže: http://granty.nfkj.cz/ . 

- Pravidla soutěže: 

http://granty.nfkj.cz/_userfiles/soubory/grantovy_system_2014_neuron.pdf . 

- Nejčastěji kladené dotazy: http://granty.nfkj.cz/faq . 

 

- Horizon 2020: 

- Seminář k programu se uskuteční 5.3.2014, od 9,30 v H212. 

- Za IMS se účastní T. Weiss a následně podá zprávu na vedení. 

- Účast dalších pracovníků je možná. 
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- Visegrad Strategic Conferences: 

- Financuje se pořádání konferencí, které mají význam pro celý region států 

Visegradu. IVF financuje až 100% veškerých nákladů konference. 

- Podrobné informace:  

http://visegradfund.org/grants/strategic-conferences/ . 

 

- Vyhlášení ceny Ius et Societas: 

- Soutěž je určena všem studentům Bc./Mgr./PGS studijních programů schopným 

diskutovat o roli práva a justice ve společnosti. Cena se uděluje za esej odevzdanou v 

českém, slovenském či anglickém jazyce obsahující nejzajímavější podněty, pohledy 

a otázky o roli práva a justice ve společnosti. Rozsah vlastní práce je max. 30 stran. 

- Informace: http://www.iusetsocietas.cz/aktualni-rocnik-vii-20132014/. 

- Termín podání: 31. května 2014. 

 

 

2) Vedení IMS projednalo: 

- Promoce – LS 2014 – výzva k účasti pedagogů: 

- Promoční termíny pro IMS byly stanoveny na 21.3.2014 od 9,00 hod. a 10,30 hod. 

(bakalářské promoce – Malá strana) a 27.3.2014 od 10,30 hod. (magisterské promoce 

– Karolinum). 

- Vedení IMS vyzývá k účasti především ty pedagogy, kteří se promocí nezúčastňují – 

statistika účasti viz Příloha č. 2. Ředitel IMS zdůrazňuje, že se jedná o pracovní 

povinnost. Svoji účast hlaste P. Bílkové (bilkova@fsv.cuni.cz) nebo P. Novákovi 

(novakp@fsv.cuni.cz).  

- Pro pedagogy (muže) je povinná košile s kravatou!  

 

- IRP 2014 – inovace kurzů: 

- Řešitelné dílčích institucionálních rozvojových programů na inovaci kurzů v roce 

2014 mohou zatím čerpat pouze nutné finanční prostředky, např. cestovné, skrze 

tajemníka IMS. O finální způsobu čerpání budou řešitelé informováni do 11. března 

2014.  

 

- Kurzy U3V: 

- Tajemník institutu odešle všechny návrhy na kurzy U3V podané za jednotlivé 

katedry proděkance Dr. N. Švarcové. Vyučující budou následně osloveni přímo 

z děkanátu.  

 

- ERASMUS – vyhláška pro výběrové řízení 2014: 

- Vedení IMS projednalo ve spolupráci se SIMSem vyhlášku pro výběrová řízení na 

stipendia ERASMUS. 

- Katedry, které ještě nenahlásily členy výběrových komisí, tak neprodleně učiní u 

ERASMUS koordinátora pro IMS, Dr. P. Nováka (novakp@fsv.cuni.cz).  

- Vyhláška viz příloha 3. 

 

- Seznamovací kurz IMS 2014: 

- Vedení souhlasilo s konáním seznamovacího kurzu pro studenty IMS. Termín a 

lokaci dohodne J. Vykoukal, T. Nigrin a zástupci SIMSu. Kurzu se mohou zúčastnit 

zaměstnanci i doktorandi IMS. 

 

- Seznamovací kurz pro anglojazyčné obory: 

http://visegradfund.org/grants/strategic-conferences/
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- K. Králová informovala o chystaném seznamovacím kurzu pro studenty 

nastupujících ročníků anglojazyčných oborů. Termín bude upřesněn, nicméně se 

předpokládá jeho uskutečnění o posledním či předposledním zářijovém víkendu. 

 

- Výběrová řízení: 

- K. Kozák a T. Weiss se informovali na možnost vypsání výběrových řízení na AP 

pracovníky na uvolněná místa (zástup, resp. odchody na jiná pracoviště). Výběrová 

řízení bude možné vypsat nejdříve po schválení rozpočtu v AS FSV UK. 

- O uvolnění prostředků na inzerci výběrového řízení pro KAS zatím vedení IMS 

nerozhodlo. 

 

- ERASMUS – uzavírání dohod: 

- J. Vykoukal bude kontaktovat L. Martina (OZS) ve věci uzavírání dohod 

ERASMUS. Napříště by měly být uzavírány v režimu 1/1 pro všechny stupně studia 

včetně akademické mobility. 

 

- Vypisování kurzů: 

- Vedení IMS s platností od AR 2014/2015 navrhuje (po delší diskuzi) stanovit 

následující limity studentů zapsaných v prvním kole zápisů u PV kurzů v Bc. i Mgr. 

studijním cyklu na minimálně 5 a maximálně 15. Případné výjimky budou projednány 

s ředitelem IMS pro kurzy v bakalářském studiu a s vedoucími kateder (a garanty) pro 

magisterské studium. 

 

- Sestavování rozvrhu: 

- Vedení IMS rozhodlo s platností od AR 2014/2015 o nutnosti přizpůsobení se 

zaměstnanců s úvazkem 1,0 potřebám rozvrhu v rozsahu pondělí až pátek 8,00 až 

20,00. Výjimky budou možné u osob s akademickými funkcemi a s relevantními 

rodinnými důvody.  Případné další výjimky mohou stanovit pouze ředitel IMS u výuky 

v bakalářském studiu a vedoucí kateder u výuky v magisterském cyklu. 

- Výše uvedené opatření umožní sestavení rozvrhu s minimalizací překryvu PV 

předmětů, jenž je předmětem neustálé kritiky ze strany SIMSu. 

  

- Schůzka garantů studijních oborů: 

- J. Vykoukal svolá v nejbližším možném termínu schůzku garantů věnovanou debatě 

o podobě dalších reakreditací magisterských oborů na IMS. Na schůzce se 

předpokládá účast: L. Švece, L. Rovné, I. Šlosarčíka, J. Kučery, M. Caldy. 

- O výsledku bude informovat vedení IMS J. Vykoukal. 

 

- Ranní a večerní výuka: 

- Vedení IMS projednalo dopis ředitele IPS P. Jüptnera ve věci umožnění výuky 

v Areálu UK Jinonice od 6,30 do 7,50 a od 20,00 do 21,20. Vedení IMS dopis 

podpoří, nicméně nepředpokládá využití těchto časů pro výuku kurzů vypisovaných na 

IMS. 

 

Zapsal: T. Nigrin 

Schválil: J. Vykoukal 

  



Příloha 1: 

Summer Programme: “Political Science and the Israeli Palestinian Conflict” 

A Programme Delivered by Israeli and Palestinian Academics 

9–21 July, 2014 

Registration for the Summer Programme is now open! 

“The programme met expectations with unanticipated treasures.  The people, communities, 

the information, the wonders, the history, the challenges...to bring all this together in a 

meaningful way, that is, that provides new meanings to those who participate is both a skill 

and a grace.” 

Prof. Michael Kuchinsky, Associate Professor of Political Science, Gardner Webb University, 

USA, 12/01/2014. 

The Programme is intended for students and faculty members, interested in the Middle East. 

Participants should have an academic background in one of the following fields: history, 

religion, political science, journalism, international and/or Middle East studies. 

We would appreciate you bringing this programme to the attention of your colleagues and 

students that might be interested. 

 

A limited number of tuition scholarships* will be available to qualified candidates. 

 

For more information, please do not hesitate to contact me at: me@galilcol.ac.il 

 

 

sincerely yours, 

Mrs. Nirit Yardeni-Drori 

Programme Director 

Galilee International Management Institute 

Israel 

 

 

*This does not include the airfare to and from Israel and the living expenses which are to be 

covered by the participant or sponsor. 

 

 

egreMliaM הודעת הדואר נשלחה בעזרת תוכנת 

www.windflower.co.il<http://www.windflower.co.il> 
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Příloha 2: Účast vyučujících na promocích 2010 - 2013 

 

 

Příjmení Jméno Tituly 

Promoce Imatrikulace Celkem 

Bc. Mgr. PhDr. Ph.D. 

Anděl Petr Mgr., Ph.D. 0 4 0 - 1 5 

Bauer Paul Mgr., Ph. D. 0 0 0 - 0 0 

Bečka Jan PhDr., Ph.D. 0 0 0 - 0 0 

Calda Miloš doc.PhDr. 1 1 0 2 0 4 

Drulák Petr prof. Ing., Ph.D. 0 0 0 0 0 0 

Emler David PhDr. 2 3 - - 1 6 

Filipová Lucie PhDr., Ph.D. 1 0 0 - 0 1 

Fiřtová Magdaléna Ing.Mgr., Ph.D. 1 3 0 - 0 4 

Handl Vladimír JUDr., CSc. 0 1 0 - 0 1 

Haubrich Seco Miguel M. A. 0 0 - - 0 0 

Horák Slavomír PhDr., Ph.D. 2 3 0 - 2 7 

Irmanová Eva PhDr., CSc. 0 0 0 - 1 1 

Kasáková Zuzana PhDr., Ph.D. 1 2 0 - 2 5 

Kolenovská Daniela Mgr., Ph.D 0 0 0 - 1 1 

Konrád Ota PhDr., Ph.D. 0 2 0 0 1 3 

Kozák Kryštof PhDr., Ph.D 1 4 0 - 1 6 

Králová Kateřina PhDr., Ph.D. Bc. – 1;  účastní se pravidelně jako zástupce fakulty 

Kubát Michal doc.PhDr., Ph.D. PhDr. – 1, Ph.D. – 1; účastní se pravidelně jako zástupce fakulty 

Kučera Jaroslav prof.PhDr., CSc. PhDr. – 1, Ph.D. – 2; od roku 2013 se účastní jako promotor 

Kunštát Miroslav PhDr., Ph.D. 1 2 0 - 0 3 

Litera Bohuslav PhDr., CSc. 0 1 0 1 0 2 

Matějka Ondřej PhDr., Ph.D. 0 1 0 - 2 3 

Mlsna Petr JUDr. PhDr., Ph.D. 0 1 0 - 0 1 



Najšlová Lucia Ph. D. 0 0 0 - 0 0 

Nigrin Tomáš PhDr., Ph.D. 2 0 1 - 0 3 

Pečenka Marek PhDr. 3 2 - - 1 6 

Pelánová Anita PhDr., Ph.D. 0 3 0 - 0 3 

Rak Jiří PhDr. 0 0 - - 0 0 

Raková Svatava prof.PhDr., CSc. 0 0 0 0 0 0 

Raška Francis doc.PhDr., Ph.D. 0 2 1 0 0 3 

Rovná Lenka prof.PhDr., CSc. 0 0 0 0 0 0 

Sehnálková Jana Mgr. 0 0 - - 0 0 

Souleimanov Emil doc.PhDr., Ph.D. 1 0 0 1 0 2 

Stroß Simon M. A. 0 0 - - 0 0 

Svoboda Karel Mgr., Ph.D. 0 3 0 - 0 3 

Šafařík Petr PhDr. 1 2 - - 0 3 

Šír Jan PhDr., Ph.D. 0 1 0 - 2 3 

Šístek František M.A., Ph.D. 0 0 0 - 1 1 

Šlosarčík Ivo 
doc.JUDr.PhDr., 

LL.M.,Ph.D. 

Od roku 2013 se účastní jako promotor 

Švec Luboš doc.PhDr., CSc. 0 1 0 1 0 2 

Tejchman Miroslav PhDr., DrSc. 1 2 0 - 1 4 

Tomalová Eliška Mgr., Ph.D. 0 0 0 - 1 1 

Tóth György M. A., Ph. D. 1 1 1 - 0 3 

Váška Jan Mgr. 0 5 - - 2 7 

Vykoukal Jiří doc.PhDr., CSc. 4 1 0 2 1 8 

Weiss Tomáš Mgr., M.A., Ph.D. 0 3 0 - 2 5 

Zilynskyj Bohdan PhDr., Ph.D. 0 0 0 - 2 2 

 

 

 

  



Příloha 3: Organizace výběrového řízení v rámci programu Erasmus+ na IMS 

 

V letošním roce byla IMS v rámci programu Erasmus+ přidělena kvóta 43 míst (tj. 43 

pětiměsíčních studijních pobytů; uchazeče je možné nominovat i na celoroční studijní 

pobyt, avšak stipendium obdrží pouze po dobu prvních pět měsíců, náklady, respektive 

část nákladů na zbytek studijního pobytu je v takovém případě možné pokrýt 

prostřednictvím účelového stipendia). Dále lze počítat, že v souvislosti s navýšením 

finančních prostředků za strany RUK (přesná výše těchto prostředků bude známa s největší 

pravděpodobností ne dříve než v červnu 2014) bude možné vyslat minimálně ještě dalších 16 

studentů, které je však prozatím nutné vybrat pouze jako náhradníky.  

 

S ohledem na výše uvedené bude výběrové řízení probíhat následujícím způsobem:  

 

1) výběrové řízení bude probíhat na úrovni kateder, přičemž kvóta přidělená IMS se dále 

rozdělí mezi jednotlivé katedry. 

 

2) klíčem pro rozdělení kvóty zmíněné v bodu 1 (43 + 16 míst) mezi jednotlivé katedry je 

kombinovaný počet uzavřených smluv vázaných na jednotlivé katedry a počet 

nasmlouvaných míst. Viz tabulka níže: 

 

3) v rámci každé katedry bude nejpozději do 27. února 2014 ustavena minimálně jedna 

dvoučlenná výběrová komise a stanoven přesný termín výběrového řízení. 

 

4) komise provedou ve dnech 4. – 14. března 2014 pohovory se všemi uchazeči o studijní 

pobyty. Uchazeči obdrží pozvánku k pohovoru prostřednictvím e-mailu, uvedeného 

Katedra Počet míst obsazovaných v rámci 

výběrového řízení 

Počet náhradníků 

KAS 4 1 

KNRS 13 5 

KRVS 13 5 

KZS 13 5 

Celkem 43 16 



v přihlášce. Uchazeč, který se k pohovoru nedostaví, aniž by se předem omluvil, může být 

podle uvážení komise z výběrového řízení vyřazen. V opačném případě komise provede 

pohovor telefonicky, případně prostřednictvím aplikace Skype (podmínkou je, že student 

předem sdělí potřebné kontaktní údaje). 

 

5) Cílem pohovorů zmíněných v bodě 4 je určit na základě stanovených kritérií vyjádřených 

bodovým ohodnocením pořadí uchazečů v rámci prvního kola výběrového řízení a to vždy 

pro každou katedru zvláště (tj. v rámci IMS budou vypracovány čtyři pořadí podle 

jednotlivých kateder). Ustaví-li katedra větší počet komisí než jednu, budou uchazeči 

rozděleni podle teritoriálního principu mezi jednotlivé komise a výsledné pořadí bude 

sestaveno až po uzavření všech výběrových řízení v rámci dané katedry.  

     Uchazeči budou v rámci pořadí zmíněných v bodě 5 rozděleni podle získaného bodového 

ohodnocení na a) ty, kteří postupují do druhé kola, b) na náhradníky a c) na neúspěšné.         

 

6) kritéria hodnocení jsou následující: a) studijní prospěch, b) znalost jazyka, potřebného pro 

studium na zvolené zahraniční univerzitě, c) úroveň a charakter motivace, vyjádřené 

v projektu pobytu. Za každé kritérium uchazeč obdrží maximálně 10 bodů (tj. maximálně 30 

bodů celkem).  

 

7) studijní prospěch se zjišťuje aritmetickým průměrem známek dle výpisu ze SISu a sice: a) 

u uchazečů-studentů bc. cyklu za celou dosavadní dobu studia, b) u uchazečů-studentů mgr. 

cyklu za celou dobu bakalářského studia (ovšem pouze tehdy, pokud jej student absolvoval v 

rámci FSV UK) a za celou dobu magisterského studia.  

     Pro vyjádření prospěchu bylo stanoveno následující bodové ohodnocení: 

 - prospěch 1,00 – 1,80 10 bodů - prospěch 2,01 – 2,10   4 body 

 - prospěch 1,81 – 1,91   8 bodů - prospěch 2,11 – 2,20     2 body 

 - prospěch 1,91 – 2,00   6 bodů - prospěch 2,21 – a více   0 bodů 

 

8) úroveň motivace se zjišťuje na základě předloženého projektu, ve kterém by měl být jasně 

definován zejména cíl a přínos pobytu, seznam předmětů, které student hodlá absolvovat aj. 

Přílohu projektu tvoří projekt bakalářské práce, popřípadě teze diplomové práce (u studentů 

magisterského studia), má-li uchazeč tyto dokumenty již k dispozici. 

 



9) komise pořídí o výběrovém řízení zápis (požadavek RUK), kde uvede následující údaje: 

termín a místo konání výběrového řízení, složení výběrové komise, obecná kritéria výběru, 

bodové ohodnocení jednotlivých studentů a jeho krátké slovní zdůvodnění. 

 

10) uchazeč, který se v rámci IMS hlásí na více studijních pobytů (maximum tři), postupuje 

v případě splnění stanovených kritérií ve dvou či třech výběrových řízeních do druhého kola 

pouze v jednom případě a to v závislosti na počtu získaných bodů. V případě rovnosti bodů 

postupuje do druhého kola ta přihláška, kterou student označil jako prioritu číslo jedna. 

 

11) na seznam náhradníků je možno zařadit pouze uchazeče, kteří splnili podmínku souhlasu 

s realizací studijního pobytu v letním semestru (ne/souhlas uvádí každý uchazeč na přihlášce) 

 

12) v případě, že některý z uchazečů v průběhu výběrového a nominačního řízení (tj. již po 

uzavření druhého kola výběrového řízení) od studijního pobytu odstoupí, nahradí jej 

náhradník (první v pořadí) v pořadí sestaveném stejnou katedrou, na které byl vybrán 

odstupující uchazeč.  

 

13) za situace, že by navýšení finančních prostředků ze strany RUK umožnilo vyslat více než 

16 uvažovaných náhradníků, bude dodatečná kvóta mezi katedry rozdělena podle proporce 

stanovené v bodu 2. 

 

14) v případě přihlášek studentů, kteří budou vyjíždět na druhý studijní pobyt, rozhoduje o 

postupu do druhého kola vztah místa pobytu a tématu diplomové práce jako první a dosažený 

prospěch jako druhé kritérium. V případě studentů prvního ročníku magisterského studia se 

započítává celkový prospěch z bakalářského studia, v případě studentů druhého a vyšších 

ročníků magisterského studia se započítává prospěch za předchozí magisterské studium. 

 

15) výběr a vyslání se dále řídí pokyny OZS FSV UK a Evropské kanceláře Univerzity 

Karlovy v Praze. 

 

     V Praze dne 19. února 2014. 

 

                                                                                     doc. PhDr. Jiří Vykoukal, CSc.                                             

                  ředitel IMS UK FSV 


