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Zápis ze schůze vedení IMS ze dne 17. března 2015 

 

Přítomni: 
Dr. S. Horák, vedoucí KRVS 

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 

Prof. J. Kučera, předseda oborové rady MD 

Dr. T. Nigrin, tajemník IMS 

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

Doc. J. Vykoukal, ředitel IMS 

Dr. T. Weiss, vedoucí KZES; předseda AS FSV UK 

A. Smuž, zástupce SIMSu 

Dr. D. Emler, host, koordinátor ALUMNI 

 

1) Vedení IMS vzalo na vědomí: 

 

Projekt HERA: 

- IMS se zapojí do obou iniciativ via ISS a nabídka z Vilniuské univerzity, jako 

vedoucí projektu navržena L. Rovná, organizací pověřen D. Emler, který obešle 

vedoucí kateder ohledně eventuální účasti pracovníků IMS a návrhů témat. Účast 

dalších pracovníků v jiných týmech projektů HERA se tímto nevylučuje. 

Informace z VR FSVUK: 

- Vědecká rada schválila magisterské akreditace a oficiální jmenování prof. Ralpha 

Younga hostujícím profesorem na FSV UK. 

HU Berlin:  

- Kateřina Králová bude koordinovat přípravu power-pointové prezentace na setkání 

s HU Berlin dne 23. 3.2015.  Prezentace bude zároveň podkladem k další 

akademické propagaci IMS. 

PRAREAS:  

-  V prvním kole přijímacího řízení přijati uchazeči o studium do všech 

cizojazyčných oborů IMS. Další kolo proběhne v květnu.  

Děkanský den – 3. dubna 2015: 

- Děkan FSV UK vyhlásil na pátek 3. dubna 2015 děkanský den. Budova Jinonice 

bude přístupná po celý den. 

- Ředitel IMS nařizuje THP zaměstnancům práci z domu.  
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Vedení IMS projednalo: 

Obhajoby Ph.D. (květen 2015): 

- Vedení IMS projednalo předložené rukopisy doktorských prací. Práce S. Mikulové, T. 

Rezka a M. Younga  byly schváleny s drobnými připomínkami. O připomínkách 

k zapracování budou autoři informováni. 

 

Formalizace požadavků na změnu tématu v Ph.D. studiu: 

- Vedení IMS navrhuje předložit oběma OR dotaz ohledně upřesnění postupu 

v případě, že student doktorského studia žádá o úplnou výměnu (tj. nikoliv změnu 

ve smyslu úpravy) tématu doktorské disertace, přičemž se přiklání k takové variantě 

řešení, že výměnu tématu je možná formou ukončení studia a obhájení nového 

projektu u přijímacích pohovorů. 

 

ERASMUS:  

- Vyhodnocení výsledků výběrového řízení bylo dokončeno, studenti budou 

vyrozuměni. 

Stáže E+: 

- Vedoucí kateder dodají do 24. 3. k rukám T. Nigrina doplněný seznam institucí, 

které jsou ochotné přijímat stážisty. 

Spolupráce s Israel Institute: 

- Vedení IMS navrhuje rozšířit spolupráci s Israel Institute o dr. Hanu Kubátovou z IPS. 

 

Výběrové řízení na vedoucí kateder: 

- Novými vedoucími kateder se stali: 

o KAS – K. Kozák, 

o KRVS – S. Horák. 

Akreditace – anglojazyčný celofakultní Bc. obor: 

- M. Kubát informoval o postupu přípravy celofakultního anglojazyčného Bc. oboru. 

Plánuje se finalizace akreditačního spisu a předání vedení fakulty a AS FSV 

k projednání ještě v průběhu prvního pololetí 2015.  

Informační brožura IMS 

- Vedení IMS projednalo možnost vydání informační brožury IMS v tištěné i webové 

verzi. Koordinací příprav byl pověřen D. Emler. Vedoucí kateder byli požádáni o 

přípravu obsahového návrhu za své katedry, o zprostředkování grafického návrhu bude 

požádáno oddělení PR (S. Fišerová). 

Propagační a dárkové předměty:  

- Vedení IMS projednalo možnost centralizace objednávání dárkových předmětů FSV. 

Budou objednány centrálně a uschovány na sekretariátu IMS, kde bude v přiměřeném 

množství pro případ potřeby k dispozici zaměstnancům. 



3 
 

 

Zapsala: M. Bílková 

Schválil: J. Vykoukal 


