
Zápis z porady vedení IMS konané dne 8.4.2014 
 

Přítomni: 

Dr. Z. Kasáková, pověřená vedoucí KZES 

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  

Doc. J. Vykoukal, ředitel IMS 

Dr. T. Weiss, předseda AS FSV UK 

Zástupci SIMS 

 

Omluvena: 

Prof. L. Rovná, zástupkyně ředitele IMS; prorektorka pro evropskou problematiku 

 

1.Vedení IMS vzalo na vědomí: 

 

- GDN Regional Research Competition: 

- CERGE-EI informuje o vyhlášení 15. ročníku grantové soutěže v programu GDN 

Regional Research Competition. 

- Více informací naleznete pod odkazem: https://iweb.cerge-

ei.cz/pdf/gdn/GDN_CEE_RRC15_Call.pdf . 

 

- Stipendia na Tchaj-wan: 

- Akademie věd CR informuje o vyhlášení stipendií pro doktorandy a vědecké 

pracovníky, kteří se zabývají Tchaj-wanem a souvisejícími tématy.  

- Podrobné informace:  

http://zho.avcr.cz/sd/novinky/hlavni-stranka/news_0014.html 

 

- Aktuální výzvy programu HORIZONT 2020 s uzávěrkou v lednu 2015: 

- V rámci výzev Horizont 2020 je v současné době anoncovaná celá řada výzev ze 

společenskovědní oblasti.  

- Více informací naleznete v Příloze 2. 

 

- E-knihy nakladatelství Karolinum: 

- Nakladatelství Karolinum zpřístupnilo v rámci politiky open-access politiky všechny 

své publikace na internetu. Knihy je možné je stáhnout v rámci databáze Ebrary. 

- Více informací naleznete pod odkazem: http://www.cuni.cz/UK-5704.html  

 

2) Vedení IMS projednalo: 

- Čerpání dovolené v roce 2014: 

- Vedení IMS projednalo a schválilo nařízení ředitele IMS k čerpání dovolené v roce 

2014. 

- Nařízení, které se vztahuje na všechny zaměstnance IMS je uvedeno v příloze 1. 
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- Karolinka 2015/2016: 

- Vedoucí kateder spolu s garanty oborů předloží vedení IMS první verzi studijních 

plánů na rok 2014/2015 do 30. dubna 2014. Následně bude provedena revize výuky 

externistů a povinně volitelných kurzů. 

 

- Informace ze schůzky s pror. Štechem ve věci možného překryvu akreditací doktorského 

studijního oboru s FHS UK: 

- J. Kučera informoval vedení IMS o schůzce ze dne 1. dubna 2014 a připraví z pozice 

předsedy oborové rady / garanta studijního oboru Moderní dějiny stanovisko pro JM 

rektora UK. 

 

- Příprava rektorátní brožury Summer Programs in English na rok 2014: 

- Členové vedení IMS zaslali své připomínky v písemné podobě. T. Nigrin připraví 

pro L. Martina stanovisko za IMS.  

 

- Rozpočet 2014: 

- J. Vykoukal informoval o schválení rozpočtu v AS FSV. Na vedení konané 22. 

dubna 2014 připraví návrh rozpočtu IMS. 

- J. Vykoukal souhlasil s přípravami vypsání dohodnutých výběrových řízení. 

 

- Sociální benefity zaměstnanců: 

- Vedení IMS upozorňuje na sociální benefity poskytované AP i THP zaměstnancům 

FSV UK dle opatření děkana č. 12/2014. Od nynějška budou zaměstnanci dostávat 

stravenky v hodnotě 100 Kč denně. 

 

- Debata o situaci na Ukrajině: 

- K. Králová informovala o připravované panelové diskuzi na téma současného dění na 

Ukrajině, která proběhne 23. dubna 2014 od 18:30 v Jinonicích v místnosti J1034. 

Diskuze se zúčastní: doc. L. Švec, Dr. B. Zilynskyj, Dr. S. Horák, Dr. J. Šír a Dr. K. 

Svoboda. 

 

- Mimořádný termín SZk v září: 

- Vedení IMS odkazuje ve věci konání mimořádných SZk v září na stanovisko 

studijního proděkana FSV UK; konání termínu umožňuje pouze v případě nemoci, 

zahraničního pobytu či jiných doložitelných a závažných důvodů. Postup podání 

žádosti viz http://intranet.fsv.cuni.cz/FSVINT-1267.html#9.  

 

- Další postup ve věci reakreditace: 

- J. Vykoukal informoval vedení IMS o přípravách reakreditace studijních oborů 

navazujícího magisterského studia na IMS. Do konce dubna 2014 budou připraveny 

konkrétní podklady. Na žádost SIMSu budou tyto podklady zpřístupněny spolu se 

stručným komentářem také studentům IMS.  

 

- Vyplácení odměn ve III. čtvrtletí: 

- Vedení IMS odsouhlasilo maximální limit odměn vyplácených za duben 2014 na 

15000 Kč. Jedná se o odměny např. za řešení grantů apod. Za měsíce květen, červen a 

červenec nebudou odměny vypláceny. Další termín bude až srpen 2014 (tj. výplata 

v září).  

 

 



- Opatření pro THP pracovníky o Velikonocích: 

- S ohledem na doporučení tajemníka IMS nařizuje ředitel IMS pracovníkům 

sekretariátu IMS dne 18. dubna 2014 práci doma. 

 

- Seminář k Area Studies: 

- J. Vykoukal informoval o semináři věnovaném teritoriálním studiím pořádaný spolu 

s P. Bauerem. Dne 16. dubna 2014 proběhne od 14 do 19 hodin prezentace 

francouzských řečníků o area studies ve Francii, které budou doplněny referáty O. 

Matějky a K. Králové. Tato část programu je přístupná také studentům IMS. Místo 

konání bude zveřejněno na stránkách ims.fsv.cuni.cz. Dne 17. dubna 2014 se bude od 

9 do 12 hodin konat debata ke koncepci teritoriálních studií na IMS – zváni jsou 

všichni pracovníci IMS. Místo konání bude taktéž upřesněno na stránkách institutu. 

 

 

- Copernicus Graduate School (CGS): 

- K. Králová seznámila vedení IMS s možnostmi působení v CGS. Vedení IMS 

nabídku projednalo a požádalo skrze K. Královou, aby CGS formulovalo svoji 

nabídku konkrétněji. 

 

- Změna v oborové radě MD: 

- J. Kučera informoval vedení IMS o návrhu jmenovat na uvolněné místo člena OR 

doc. M. Pullmanna z ÚHSD FF UK. 

 

 

Zapsal: T. Nigrin 

Schválil: J. Vykoukal 

  



Příloha č. 1: 

 

V Praze, dne 8. dubna 2014 

Nařízení ředitele IMS o čerpání dovolené v roce 2014 

 

S odvoláním na opatření děkana č. 3/2014 o čerpání dovolené na zotavenou v roce 2014 ze 

dne 6. ledna 2014 nařizuji zaměstnancům IMS následující: 

 

1. Zaměstnanci odevzdají do 10. května 2014 plán čerpání dovolené a rozpis služeb
1
 

na období od 1. července 2014 do 30. září 2014 včetně vyplněných žádanek o 

dovolenou po jednotlivých měsících (formuláře plánu a žádanky budou k dispozici 

na sekretariátu IMS). Zaměstnanec může mít ke dni 30. září 2014 pouze 10 dní 

nevyčerpané dovolené, kterou je povinen vyčerpat do konce kalendářního roku. 

Nevyčerpané dny dovolené nebudou převedeny do dalšího kalendářního roku. 

2. V případě neodevzdání plánu čerpání dovolené ve stanoveném termínu bude 

zaměstnanci nařízena dovolená, na kterou nastoupí nejpozději 15. července 2014 a 

na jejímž konci (tj. ke 30. 9. nejpozději) mu zůstane 10 nevyčerpaných dní 

dovolené.  

3. Zaměstnanci s dalšími pracovními poměry na UK FSV, AP/VP nebo při více 

souběžných pracovních poměrech na institutech UK FSV jsou povinni čerpat 

dovolenou souběžně ve svém hlavním i dalším pracovním poměru. 

 

S pozdravem, 

 

doc. PhDr. Jiří Vykoukal, CSc. 

ředitel IMS 

  

                                                           
1
 Službu by měl zaměstnanec držet jeden týden mezi červencem a zářím 2014. AP/VP zaměstnanec může v této 

době pracovat z domova, ale musí být k dispozici pro případ nenadálých událostí na institutu.  



Příloha 2: 

Otevřené výzvy programu Horizont 2020 s termínem odevzdání v lednu 2015:  

1. Europe as a Global Actor:  

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-

int-society-2015.html  

2. Reflective societies: Cultural Heritage and European Identities:  

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-

reflective-society-2015.html  

3. The Young Generation in an Innovative, Inclusive and Sustainable Europe:  

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-

young-society-2015.html  

4.  Europe as a Global Actor (research and innovation cooperation)  

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-

int-inco-2015.html 
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