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Zápis z porady vedení IMS konané dne 6.5.2014 

 

Přítomni: 

Dr. Z. Kasáková, zastupující vedoucí KZES 

Dr. O. Konrád, vedoucí KNRS 

Dr. K. Kozák, vedoucí KAS 

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 

Zástupci SIMS 

 

Omluveni: 

Dr. K. Králová, proděkanka pro zahraniční styky 

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

Dr. T. Weiss, předseda AS FSV UK 

 

1.Vedení IMS vzalo na vědomí: 

 

Plán dovolených na rok 2014: 

- Všichni zaměstnanci IMS předloží v souladu s opatřením děkana 3/2014 a nařízení 

ředitele IMS ze dne 8. dubna 2014 (příloha zápisu porady vedení IMS ze dne 8. dubna 

2014) nejpozději do 19. května 2014 paní Bílkové plán na čerpání dovolených v roce 

2014 (včetně vyplněných žádanek o dovolenou) tak, aby každému zaměstnanci ke 

konci září 2014 zbývalo maximálně 10 nevyčerpaných dní dovolené. Převody 

dovolené do roku 2015 nejsou možné. 

 

1. výzva z fondu bilaterální spolupráce: 

- Fond pro bilaterální spolupráci (Norské fondy) informuje, že do konce roku 2014 

trvá 1. výzva pro podávání projektů na národní úrovni. Podporují se projekty 

spolupráce mezi Norskem, Islandem, Lichtenštejnskem a Českou republikou.   

- Více informací: http://www.mfcr.cz/cs/zahranicni-sektor/podpora-ze-zahranici/ehp-

a-norske-fondy/obdobi-2009-2014/2013/aktualizovana-1-vyzva-fond-bilateralni-

12119 

 

Medaile Josefa Hlávky: 

- Medaile Josefa Hlávky je určena nestorům a dalším významným osobnostem 

českého umění a vědy. Součástí nominace je CV kandidáta a krátké zdůvodnění 

návrhu.Termín odevzdání nominací je nejpozději do středy 21. května 2014 na 

oddělení vědy (semerakova@fsv.cuni.cz). 

 

2. Vedení IMS projednalo: 

 

Jízdní doklady Českých drah: 

- Jízdní doklady Českých drah vydaných u pokladny nejsou daňovým dokladem dle 

platného zákona a není možné je bez doplnění daňového potvrzení nechat proplatit 

fakultou. Vždy je proto nutné dodatečně od ČD vyžádat daňový doklad (postup viz 

informace ČD). Jízdenky z e-shopu či přenosné pokladny průvodčího (přesněji 

UNIPOK) zmíněné náležitosti splňují. 

- Informace ČD: https://www.cd.cz/infoservis/aktuality/-19435/ 

http://www.mfcr.cz/cs/zahranicni-sektor/podpora-ze-zahranici/ehp-a-norske-fondy/obdobi-2009-2014/2013/aktualizovana-1-vyzva-fond-bilateralni-12119
http://www.mfcr.cz/cs/zahranicni-sektor/podpora-ze-zahranici/ehp-a-norske-fondy/obdobi-2009-2014/2013/aktualizovana-1-vyzva-fond-bilateralni-12119
http://www.mfcr.cz/cs/zahranicni-sektor/podpora-ze-zahranici/ehp-a-norske-fondy/obdobi-2009-2014/2013/aktualizovana-1-vyzva-fond-bilateralni-12119
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Vyjádření vedení IMS k návrhu na změnu kreditní hodnoty pro postup do vyšších ročníků u 

bc. a mgr. studia: 

- Vedení IMS se nebrání navrhované úpravě, ale je nutné zvážit dopad např. na 

studenty studující dva obory na FSV. Dále by bylo dobré podložit tento návrh 

statistikou počtu studentů v oborech IMS v tzv. placených ročnících. 

 

Výplata pomvědů: 

- Vedoucí kateder zajistí výplatu pomocných vědeckých sil – vyplněné fomruláře 

zašlou elektronicky T. Nigrinovi do konce května 2014. 

 

Karolinka 2014/2015: 

- Vedoucí kateder ve spolupráci s garanty připraví definitivní verzi studijních plánů 

pro Karolinku 2014/2015 a zašlou odpovídající odkaz J. Vykoukalovi do 21. května 

2014. 

- Nově budou „Karolinky“ zveřejňovány i pro doktorské studium. Jejich přípravu 

zajistí garanti/předsedové oborových rad.  

 

Filmový seminář pro Bc. Obory: 

- K. Kozák prezentoval návrh na nový filmový seminář pro Bc. Obory. Vedení IMS jej 

v jeho návrhu podpořilo a pověřilo jej přípravou návrhu. Ten bude následně projednán 

s příslušnými garanty. Na realizaci předmětu se předpokládá podíl pracovníků všech 

kateder.  

 

Stížnost vedení IMS na rozpis přijímacího řízení: 

- Vedení IMS žádá studijní oddělení FSV UK napříště o vytvoření rozpisu přijímacího 

řízení tak, aby začínalo nejdříve v 10 hodin. Začátek v 8,00 může působit pro 

mimopražské uchazeče diskriminačně. Vedení IMS žádá studijní oddělení FSV UK 

prostřednictvím ředitele IMS J. Vykoukala o písemné vyjádření. 

 

Zapůjčení místnosti v Rytířské: 

- Vedení IMS projednalo žádost prorektorky L. Rovné o dočasné zapůjčení místnosti 

v budově v Rytířské ulici pro pracovníky nově vznikající Kanceláře pro evropské 

záležitosti RUK. Vedoucí KZES a KNRS vyslovili souhlas, vedení IMS s žádostí 

souhlasilo. Nájem bude řešen dohodou mezi RUK a FSV UK. Poplatky za telefonní 

provoz bude hrazen přímo RUK.  

 

Doplnění státnicových komisí: 

- AS: interní: Gyorgy Toth, PhD.; externí: PhDr. Jakub Čeněk,  

PhDr. Jan Hornát, PhDr. Jaroslav Zukerstein. 

- MTS: interní: Gyorgy Toth, PhD., L. Novotný; externí: PhDr. Jakub Čeněk,  

PhDr. Jan Hornát, PhDr. Jaroslav Zukerstein, mgr. Barbora Čapinská, PhDr. Martin 

Mejstřík, P. Kačmárová, T. Malínek, I. Koeltzsch. 

- NRS: interní: L. Novotný; externí: P. Kačmárová, T. Malínek, I. Koeltzsch. 

- ZES: externí: PhDr. Martin Mejstřík. 

- MD: externí: prof. Dr Marie-Claire Lavabre. 

 

- Informace z porady garantů: 
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- Na příštím zasedání (úterý, 13. května ve 12,30) bude třeba dohodnout semináře 

spojené se společnými přednáškami. Následně se začne připravovat akreditace tak, aby 

byla v září 2014 předložena na SK AS FSV UK. 

 

 

- Seznamovací kurz IMS: 

- Kurz pro studenty MTS a CNS proběhne ve dnech 8. až 10. září 2014 v RS Sever 

Mšeno. Zúčastní se J. Vykoukal a T. Nigrin. Účast dalších pedagogů je možná – hlaste 

se u T. Nigrina. Režie kurzu stejně jako pozvání studentů vyšších ročníků IMS přebírá 

SIMS. 

 

Rektorský den 14.5.2014: 

- Dne 14. května 2014 se nekoná řádná výuka. THP pracovníkům nařizuje ředitel IMS 

práci z domova. Budova Jinonice bude otevřená a přístupná.  

 

3. Termíny: 

 

Termíny SZk: 

- Bakalářské studium:  

- MTS (16.-17.6.2014), MTSK a SD (18.6.2014). 

- Vedení IMS žádá, aby byli v níže uvedených termínech připraveni všichni 

akademičtí pracovníci IMS účastnit se komisí pro SZk.  

- O dispozicích pracovníků budou informovat J. Vykoukala vedoucí kateder 

v nejbližším možném termínu (komise je třeba jmenovat nejpozději 30 dní 

předem).  

 

- CNS – 17.6., komise T. Nigrin (předseda), D. Emler + externista. Externistu, 

nominační dopis a místnost (Jinonice) zajistí sekretariát IMS. 

 

 

- Magisterské studium: 

KAS 24.6. 

ZES/ES 26.6. 

- I. Šlosarčík (předseda), Z. Kasáková, O. Matějka, Z. Škrábalová (externistka), 

R201 od 9 hod 

NRS 23.6 

  - Komise 1: J. Kučera (předseda), V. Handl, P. Mlsna + externista 

  - Komise 2: O. Konrád (předseda), M. Kunštát, P. Mlsna + externista 

BECESC 25.6. 

  - Komise 1: L. Švec (předseda), M. Tejchman, J. Kocián (externista) 

  - Komise 2: J. Vykoukal (předseda), M. Kubát, O. Tůma (externista) 

- Garanti oborů zajistí dle potřeby v součinnosti s vedoucími kateder a se sekretariátem 

IMS komise, externisty a místnosti. 

 

Přijímací zkoušky: 

Doktorské studium: 

- 20. června 2014 od 9 hodin v Jinonicích – místnosti zajistí sekretariát. 

- Přijímací komise (dvě nebo tři) do doktorských oborů budou sestaveny 

z následujících pracovníků J. Kučera, O. Konrád, J. Vykoukal, T. Nigrin, Z. Kasáková, 

M. Kubát, K. Kozák, M. Tejchman, O. Matějka, K. Králová. 
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- Do 21. května 2014 se katedry vyjádří k přihláškám. Vyjádření zašlou garantům – M. 

Kubátovi a J. Kučerovi. 

 

 

Bakalářské a magisterské studium 

- Bude upřesněno dle podkladů dodaných vedoucími kateder. 

 

 

Zapsal: T. Nigrin 

Schválil: J. Vykoukal 


