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Zápis ze schůze vedení IMS ze dne 28. dubna 2015 

Přítomni: 

M. Fučíková, sekretariát IMS 

Dr. Horák, vedoucí KRVS 

Dr. Z. Kasáková 

Dr. K. Kozák, vedoucí KAS 

Doc. O. Konrád, vedoucí KNRS 

Dr. K. Králová, proděkanka pro zahraniční styky 

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 

 

Host na první bod jednání: 

Dr. K. Hofmeisterová 

 

1) Vedení IMS vzalo na vědomí: 

 

PR FSV: 

- V rámci připravované změny webových stránek FSV během léta 2015 (po vzoru 

stránek UK) připraví K. Hofmeisterová do příští porady vedení návrhy 5 barev pro 

nové stránky IMS. 

- Návrhy a připomínky k propagaci a PR agendě IMS mají být směřovány na K. 

Hofmeisterovou a S. Fišerovou. 

- Centrální monitoring vystoupení členů IMS ve sdělovacích prostředcích probíhá 

na fakultní úrovni, zasílání informací o PR akcích IMS do ČTK a ČT. T. Nigrin 

zjistí, zda je možné tuto službu pro IMS zajišťovat centrálně na fakultní úrovni. 

- Návrh programu setkání absolventů IMS: Vystoupení Tyjátru cca 20 min., T. 

Nigrin zajistí 2 lidi na prodej triček a knížek. 
 

 

2) Vedení IMS projednalo: 
 

Komise pro SZK: 

- Termíny jsou stanoveny a uvedeny v zápisu z minulé porady vedení, návrhy na 

složení komisí pošlou vedoucí kateder J. Vykoukalovi. 

- J. Vykoukal zpracuje přehled účasti v komisích a na psaní posudků a rozešle jej pro 

informaci vedoucím kateder. 

- Složení komisí pro mgr. obory zpracují vedoucí kateder. 

 

Karolinka 2015/16: 

- Změny a úpravy Karolinky pro bc. obory zašlou vedoucí kateder doc. Vykoukalovi 

nejpozději do 14.5.2015, Karolinku pro mgr. a Ph.D. obory zajišťují jednotliví 

garanti. 

- Konečná podoba Karolinky 2015/16 za IMS bude hotová do 31.5.2015. 
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Grafická šablona pozvánky na akce IMS: 

- T. Weiss zajistí u fakultního grafika vytvoření dvou layoutů pro akce pořádané na 

IMS, jeden s fotkou a jeden bez fotky; tyto šablony budou použity pro propagaci 

menších akcí IMS, pro velké akce budou použity layouty FSV. 

 

Přijímací zkoušky Bc. oborů - organizace a zajištění dozoru: 

- Vedoucí kateder dodají dr. Nigrinovi 2 jména za katedru pro zajištění dozoru- 

- Komise budou pracovat ve složení 2 interní zaměstnanci a 1 externista. 
 

Rozpočet pro IMS na rok 2015: 

- J. Vykoukal informoval o návrhu rozpočtu, který bude schvalovat AS FSV. 

Rozpočet byl nově sestaven dle reálných výnosů bez zohlednění výnosů z 

očekáváných aktivit. Pro IMS to znamená dílčí pokles finančních výsledků, nijak 

to ale neohrozí personální situaci na institutu v tomto roce. Z hlediska výkonových 

parametrů je třeba do budoucna identifikovat a posílit činnosti, které jsou 

hodnocen z hlediska rozdělování prostředků. V této souvislosti je třeba obnovit 

vydávání excelentních závěrečných prací v rámci edice Teritoria u nakladatelství 

Dokořán. 
 

SVV: 

- Vedoucí kateder informovali o stavu rozpracovanosti projektů zpracovávaných 

v rámci SVV a byl domluven časový harmonogram jejich dokončení. Nesplnění 

tohoto termínu bude mít za následek konkrétní dopady.  
 

 

Čerpání dovolené v roce 2015 – nařízení ředitele: 

- Vedení IMS bylo informováno o chystaném nařízení ředitele IMS k čerpání 

dovolené v roce 2015. 

- Sekretariát připraví sdílenou excelovou tabulku na období 06-09/2015, do které 

interní pracovníci IMS vyznačí plánovanou dovolenou. Sekretariát následně 

zpracuje informace z tabulky do dovolenek, které předá ke kontrole a podpisu 

jednotlivým pracovníkům. Tabulka bude v tištěné formě pro přehled k dispozici na 

sekretariátu. 
 

Kooptace do OR MD: 

- Prof. Kučera informoval vedení o schválení dr. Králové jakožto nového člena OR 

MD. Návrhy na další nové členy budou dále diskutovány, preferováni jsou 

externisté. 
 

Přijímací řízení PhD oborů: 

- Přijímací řízení pro obory MD a MTS proběhne 19.6.2015 od 9:00 v Jinonicích, 

místnosti zajistí M. Fučíková; náhradní termín bude vypsán na základě aktuální 

situace 

- Složení komisí bude stanoveno na základě navržených členů z jednotlivých 

kateder (za KZS T. Weiss a Z. Kasáková, za KNRS O. Konrád a J. Kučera); KRVS 

a KAS dodají 2 návrhy na členy prof. Kučerovi 
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Tvůrčí volno J. Kučera: 

- Vedení IMS projednalo a odsouhlasilo žádost J. Kučery o tvůrčí volno v ZS 2015/16. 

Žádost bude postoupena děkanovi fakulty. 

 

Výzkumné semináře IMS: 

- O. Konrád informoval o chystaném programu Výzkumného semináře IMS, který 

bude probíhat v průběhu ZS 2015/2016. 
 

Zaměstnávání cizinců: 

- Vedení IMS projednalo otázku zaměstnávání cizinců a účasti cizinců na akcích 

hrazených IMS. O všech chystaných záměrech je třeba dopředu informovat T. 

Nigrina, který ve spolupráci se sekretariátem zajistí vyřešení požadavku.  
 

 

Schůzka stáže ERASMUS+: 

- K. Králová informovala o termínu pro odevzdání materiálů do 25.9.2015, 

podklady budou odevzdávány pouze v elektronické podobě. IMS bude rozdělovat 

5 míst. 

- OZS vyrozumí do 23.10.2015 jednotlivé instituty o vybraných kandidátech 
 

 

Zapsal: M. Fučíková  

Schválil: J. Vykoukal 

 

 

 

 

 

 


