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Zápis ze schůze vedení IMS ze dne 13. prosince 2015 

Přítomni: 

M. Fučíková, sekretariát IMS 

Dr. S. Horák, vedoucí KRVS 

Dr. Z. Kasáková, proděkanka pro zahraniční styky 

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 

J. Volf, E. Fischerová, zástupce SIMSu 

 

Omluveni: 

Prof. J. Kučera, předseda oborové rady MD 

 

Host: 

Dr. K. Hofmeisterová 

 

1) Vedení IMS vzalo na vědomí: 

 

Střešní výlety v Jinonicích: 

Vedení IMS vzalo na vědomí stížnost SBZ na dr. Kryštofa Kozáka v souvislosti 

s pobyty na nepochozí střeše v Areálu v Jinonicích. Ředitel IMS napomenul dr. 

Kozáka za toto riskantní chování, zakázal další neoprávněné (se SBZ nedohodnuté) 

vstupy na střechu a nařídil kompletní výměnu zámků, aby se takovým událostem pro 

budoucno zamezilo. 

 

 

2) Vedení IMS projednalo: 

 

SVV 2016: 

- Do 10.1.2016 zašlou vedoucí kateder T. Nigrinovi návrhy na činnost v roce 2016 

(odpovědnost mají vedoucí kateder). Účast je povinná pro všechny katedry. 

 

SVV 2015: 

- V. Fojtek nebyl nahlášen za kapitolu v monografii (KSS), úhrada v lednu 2016 formou 

DPP. Prostředky nad rámec běžně vyplácené odměny musí případně uhradit KSS ze 

svých zdrojů. 

 

Přeúčtování středisek na rok 2016: 

- Od roku 2016 nastane úprava praxe při přeúčtování „výdělečných“ středisek. Převody 

v dosavadní podobě budou letos možné naposled, seznam středisek zaslat T. 

Nigrinovi, který je následně předá na EO. 
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Státní zkoušky leden 2016 – stanovení termínů: 

- Bc obory (MTS, MTSK a SD) - 25.1.2016 

- ČNS + NRS + CECS – 2.2.2016 

- BECES – 2.2.2016 

- KAS – 4.2.2016 

- ES + ZES – 5.2.2016 (Rytířská) 

- Místnosti zajistí sekretariát, doktorské státní zkoušky v lednovém termínu 

neproběhnou. 

 

Projekty a teze: 

- V pravidlech není projekt, pouze teze, nutno upravit formulář, platnost od LS 2016. 

 

SIMS – rozesílání pošty: 

- Budou jmenováni dva zplnomocnění zástupci SIMSu pro nakládání s poskytnutými 

emailovými adresami. 

- SIMS dodá nejpozději na nadcházející poradě vedení IMS. 

 

SIMS – studujnaims: 

- Příprava web reklamy, připomínky do konce roku. 

 

Publikační standardy FSV UK: 

- M. Fučíková rozešle zaměstnancům emailem + příloha zápisu. 

 

J. Váška – disertace k formální kontrole: 

- Schválen současný rozsah, termín obhajoby květen 2016. 

 

European Network Training: 

- Téma transformace a doktorský výzkum – poslat témata J. Vykoukalovi. 

 

Přípravné kurzy IMS: 

- T. Nigrin rozešle email vyučujícím s termíny, podrobné informace na webu IMS 

http://ims.fsv.cuni.cz/IMSFSV-260.html. 

 

PRAREAS: 

- Jednotlivé obory se od 1. 1. 2016 budou dělit o pokrytí nákladů agendy PRAREAS 

 

PR agenda: 

- Barva IMS – nedořešeno. 

- DOD – rozpis času a místnosti bude doplněn na web  

http://ims.fsv.cuni.cz/IMSFSV-261.html 

 

Sekretariát IMS 

- Od 21. do 31. 12. 2015 se nařizuje THP pracovníkům IMS práce z domu. 

 

Zapsala: M. Fučíková  

Schválil: J. Vykoukal 
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