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Zápis ze schůze vedení IMS ze dne 29. září 2015 

Přítomni: 

M. Fučíková, sekretariát IMS 

Dr. S. Horák, vedoucí KRVS 

Doc. O. Konrád, vedoucí KNRS 

Dr. K. Kozák, vedoucí KSS 

Doc. M. Kubát, proděkan pro vědu a výzkum; předseda oborové rady MTS;  

Dr. T. Nigrin, tajemník IMS 

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

Doc. J. Vykoukal, ředitel IMS 

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

Omluveni: 

Dr. Z. Kasáková, proděkanka pro zahraniční styky 

 

Host na první bod jednání: 

Dr. K. Hofmeisterová 

 

 

 

1) Vedení IMS projednalo: 

 

PR FSV: 

- K. Hofmeisterová připravila návrhy barev pro nové stránky IMS, budou v tištěné 

podobě k dispozici na VZ. 

- Proběhla diskuse ohledně koordinace akcí v rámci IMS, kalendáře jednotlivých 

kateder budou sloučeny v kalendáři IMS s přístupem pro vedoucí kateder, příp. jimi 

pověřené osoby (pomvědi). 

- Vedoucí kateder (pověřené osoby) zašlou v rámci propagace akcí (Facebook, 

Twitter) vždy info o jejich konání K. Hofmeisterové. 
 

 

Pozvánka na akci k 15letému výročí založení CESES: 

- 3. 11. 2015, 14:00 kritická rozprava „Vize a skutečnost“, 17:00 Vernisáž „15 let 

CESES FSV UK“.  

 

Fond mobility: 

- V následujících dnech proběhne finalizace přihlášek podaných v rámci IMS. 

 

Hodnocení vědy: 

- FSV UK bude předmětem pilotního hodnocení vědy v rámci UK. Většina vědecké 

produkce bude řazena pod obor Area Studies (Teritoriální studia). Diskutoval se 

možný „bench-marking“ a vhodné univerzity pro zapojení do hodnotících panelů 

z hlediska oboru a schopnosti hodnotit česky psanou produkci. Do hodnotících 

panelů byly navrženy univerzity v Berlíně, Budapešti (CEU), Heidelberku, Leidenu, 

Řezně a Vídni. 
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SVV: 

- Do příští porady vedení proběhne nahlášení studentů, kteří odevzdali hotové 

rukopisy v rámci projektu SVV. 

- T. Nigrin rozešle přehled zúčastněných včetně rozpracovanosti a následně zajistí 

jejich výplatu. 

 

Pracovní činnost pracovnic sekretariátu: 

- Práce pro jednotlivé katedry nad rámec popisu práce pracovnic sekretariátu musí být 

předem oznámena tajemníku IMS nebo řediteli. 

 

Pomvědi 2015: 

- 1 místo na katedru, úhrada formou účelového stipendia (mailem T. Nigrinovi), 

3000,-/měsíc (12000,-/semestr). Předpokládá se pracovní nasazení pomocné 

vědecké síly v rozsahu 8 hodin týdně. 

 

Formulář „Projekt bakalářské práce“: 

- Z formuláře bude odstraněn údaj „E-mail“, při odevzdání projektu je nutné uvést 

vedoucího práce, který ji pak zadá do SISu; projekt schvaluje vedoucí práce a garant 

oboru. 

- Bude vypracován návod, jak postupovat (TN, MF). 

- T. Nigrin se dotáže proděkana Soukupa na nutnost zachovat formuláře a jejich 

vkládání do kvalifikačních prací v současné podobě.  

 

 

ERASMUS+: 

- potřeba vyjasnit rozdělení kompetencí mezi FSV a IMS ohledně vyjednání a podpisu 

institucionální spolupráce (upřesnit na dalším vedení s dr. Kasákovou). 

 

Výzkumné semináře: 

- KNRS (O. Konrád) a KES (P. Bauer), od letního semestru střídání sudé-liché týdny, 

budou probíhat v CEFRESu a v Masarykově ústavu AV ČR. 

 

 

 

 

Zapsal: M. Fučíková  

Schválil: J. Vykoukal 

 

 

 

 

 

 


