
Zápis ze schůze vedení IMS ze dne 2. prosince 2014 

Přítomni: 
Dr. K. Kozák, vedoucí KAS 

Dr. K. Králová, proděkanka pro zahraniční styky 

Doc. O. Konrád, vedoucí KNRS 

Doc. O. Konrád, vedoucí KNRS 

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, vedoucí KZES; předseda AS FSV UK 

Zástupci SIMSu 

 

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

 

1)      Vedení IMS vzalo na vědomí: 

 

Zprávy z rozšířeného kolegia děkana a děkanátu 

- Vedení IMS vzalo na vědomí informaci J. Vykoukala, K. Králové, M. Kubáta a T. 

Nigrina o průběhu jednání rozšířeného kolegia děkana, které proběhlo dne 24. 

listopadu 2014, a vyčká v tomto směru dalších informací pana děkana. 

 

Výsledky fondu mobility UK 

- Vedení IMS vzalo na vědomí výsledky soutěže Fondu mobility a upozorňuje, že 

podpora je určená v případě odchozí mobility pouze pro studenty doktorského studia, 

u příchozí mobility pak pro zahraniční akademiky.  

 

Ediční plán IMS 2015  

- T. Nigrin informoval o finalizaci Edičního plánu za IMS na rok 2015 a jeho odeslání 

na Oddělení vědy. Autoři se se svými rukopisy mohou obracet na Ediční komisi FSV 

UK a není třeba čekat na vyzvání. Stejně tak je možné v Ediční komisi FSV UK 

projednat vydání rukopisů mimo Ediční plán IMS. 

 

Hostující profesor UK - prof. Marantzidis: titul Visiting Professor 

- Prof. Maratzidisovi byl udělen titul Hostujícího profesora UK. Vedení IMS děkuje K. 

Králové za tuto aktivitu. 

 

2) Vedení IMS projednalo: 
 

SVV IMS 2014  

- T. Nigrin informoval o přípravě závěrečné zprávy za SVV IMS 2014. Před Vánoci 

bude zpřístupněn google dokument, kam vedoucí dílčích týmů vyplní publikované 

výstupy za své týmy. 

 

SVV IMS 2015  

- Vedení IMS projednalo možná témata SVV IMS za jednotlivé katedry. Vedoucí 

kateder témata interně projednají, konkretizují a představí (téma, anotace a forma 



plánovaného výstupu) na poradě vedení IMS dne 16. prosince 2014. Na přípravě 

projektu bude spolupracovat T. Weiss a je třeba k němu přistupovat, jako by to byla 

soutěž. 

 

Projednání disertace - Tomáš Rezek 

- Vedení IMS odložilo projednávání rukopisu disertace T. Rezka, protože text byl 

distribuován členům vedení pouze několik hodin před jednáním. K. Kozák byl 

požádán, aby na příští poradě vedení IMS sdělil stanovisko za KAS. 

 

Newsletter SIMSu 

- Zástupci SIMSu informovali o novém Newsletteru SIMSu IMS, který bude 

informovat o studentských i akademických akcích. SIMS upozornil, že program 

rozesílající Newsletter automaticky oslovuje odběratele křestním jménem, čili nejedná 

se o snahu jednat s akademickými pracovníky neuctivě. Z tohoto důvodu byli všichni 

obesláni vysvětlujícím mailem a odebírání Newsletteru mohou zrušit. 

- Vedení IMS tuto aktivitu SIMSu vítá a podporuje. 

 

Plénum IMS, 11.12.2014, J2080, 17-18.20 

- Vedení IMS zve zaměstnance a studenty na Plénum IMS, které je platformou pro 

setkání a diskuzi s vedením IMS. 

 

PRAREAS: Personal Tutorial System 

- Systém individuálních tutorů (Personal Tutorial System) bude spuštěn v pilotním 

provozu na oborech PRAREAS. Na většině oborů bude “osobním tutorem” 

akademický koordinátor. Vedení IMS souhlasí, aby T. Novotná začala připravovat 

implementaci “personal tutorial systemu” s J. Kocianem na PRAREAS. 

 

Přípravné kurzy (2015) 

- T. Nigrin připraví přípravné kurzy na přijímací řízení MTS a CNS. Program bude 

konzultován s oběma garanty oborů a na realizaci kurzu se bude podílet M. Bílková.  

 

Úbytek studentů prvního ročníku MTS: 

- Zástupci SIMSu nabídli uspořádat anketu mezi studenty prvního ročníku MTS a 

pokusí se zjistit důvody, proč někteří z nich zanechali studia. 

 

Zapsal: T. Nigrin 

Schválil: J. Vykoukal 
 


