
Zápis ze schůze vedení IMS ze dne 31. března 2015 

 

Přítomni: 
Dr. S. Horák, vedoucí KRVS 

Dr. K. Kozák, vedoucí KAS 

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 

 

1. Vedení IMS vzalo na vědomí: 

 

Výsledky Fondu mobility: 

 Vedení IMS vzalo na vědomí výsledky fakultního kola, které byly postoupeny na 

RUK. 
 

FPP pro IMS: 

 J. Vykoukal informoval o dohodě o fondu provozních prostředků IMS (= ušetřené 

prostředky z minulých let) a o formě jejich vyúčtování institutu, na němž se dohodl na 

jednání s tajemníkem Ing. Ulrichem a vedoucí ekonomického oddělení.  

Setkání s HU Berlin:  

 K. Králová informovala o průběhu setkání se zástupci Humboldtovy univerzity HU 

Berlin, které proběhlo dne 23. března 2015. K. Králová dále navrhla, že by se 

prezentace vytvořená pro setkání mohla používat při dalších prezentacích činnosti 

IMS. Dr. Kozák dodá prezentace za KAS. Prezentace bude vyvěšena na webových 

stránkách IMS pro potřebu zaměstnanců i studentů.  

Inovace kurzů - IRP: 

 Vedení IMS konstatovalo, že plošné nastavení institucionálního rozvojového projektu 

FSV UK zaměřeného na inovace kurzů neodpovídá reálným potřebám výuky a 

nákladů spojených s její inovací s výjimkou vybraných, především pak nových, kurzů. 

Čerpání prostředků na inovace kurzů by mohlo být nastaveno tak, aby bylo možné jej 

lépe využít především pro nákup knih a databází, na cestovné či na podporu studentů 

doktorského studia. 

 

 

 

Vedení IMS projednalo: 

Obhajoby Ph.D. – květen 2015: 



- J. Kučera sdělil vedení IMS termín konání obhajob a státních doktorských zkoušek 

(MD a MTS) v pátek 22. května 2015, R201 od 9:00. Byl schválen harmonogram a 

složení komise (předseda J. Kučera; členové první části O. Konrád, M. Kunštát, 

členové pro anglickou část obhajoby K. Kozák, L. Rovná; externího člena zajistí M. 

Fučíková). 

 

ERASMUS:  

 Výsledky výběrového řízení budou zveřejněny. Vedení IMS určilo pracovnici 

sekretariátu M. Mrzenovou jako nového koordinátora IMS pro ERASMUS. 
 

Změny na sekretariátu IMS: 

- Vzhledem k reorganizaci sekretariátu bylo stanoveno nové rozdělení agendy, které 

naplno vstoupí v platnost k datu dohodnutému na poradě vedení IMS dne 14. dubna 

2015 a s dotčenými pracovnicemi.  

 

M. Mrzenová 

- obory: MTS, MTSK, HVK 

- koordinace ERASMUS 

 

M. Pektorová 

- obory: CNS, AS, BECESC, NRS, ES, ZES, TAS, ESA, BECES, CECS, 

IMESS – rigorózní řízení 

- evidence dovolenek a pracovních cest  

 

M. Fučíková 

- obory: XXMTS a XXMD 

- rozvrh 

- personální agenda a celkový výkaz docházky 

- ekonomická agenda (sledování čerpání u vybraných středisek) 

 

Přijímací řízení prezenčních navazujících magisterských oborů v češtině na IMS: 

 písemné - 4. 6. 2015 - J2080 a J1034 - 11,00-12,30 (všechny obory).  
Uchazeči hlásící se na dva mgr. obory na IMS zůstanou v místnosti bez přestávky 

až do 14 hodin. Ti, kteří zvolili kombinaci tří oborů, složí zkoušky z třetího oboru 

v rámci náhradního termínu. 

 

 ústní - 9. 6. 2015 - všechny od 9,00: 
 J2018 - NRS 
 J2081 - BECESC 
 J3006 - AS 
 J4018 - ZES 
 J2083 – ES 

 Pořadí studentů pro ústní zkoušky mohou určit katedry, resp. komise. SO zašle 

kontakty na studenty příslušným vedoucím kateder v nejbližším možném termínu po 

konání písemného kola. Vedení IMS vyzývá při stanovování termínů ústního kola 

k zohlednění dojezdové vzdálenosti uchazečů z místa jejich bydliště. 
 

Přijímací zkoušky v Brně: 



 IMS zkušebně umožní složit přijímací zkoušky na MTS a CNS také v Brně. Jejich 

organizaci zajišťuje SO a proběhnou ve stejný den i čas jako přijímací zkoušky 

v Praze. 
 

Spolupráce s IKSŽ na cizojazyčném magisterském programu: 

 Vedení IMS projednalo možnou spolupráci s IKSŽ na plánovaném cizojazyčném 

oboru s tím, že je zatím řešena míra zapojení předmětů zajišťovaných IMS do 

jednotlivých modulů studia (praktický modul + teoretický modul). 

European Politics and Society (Joint Degree): 

 L. Rovná představila připravovaný projekt placeného magisterského oboru ve 

spolupráci vybraných evropských univerzit. Za KZES dále řeší E. Tomalová s tím, že 

vedení IMS poskytne organizační podporu z řad doktorandů pro přípravu akreditace.  

Výběrové řízení KAS: 

 K. Kozák informoval o záměru vypsat výběrové řízení na Katedru amerických studií 

vzhledem ke končícímu úvazku současného zaměstnance (do 31. 8. 2015).  

Výjezdní zasedání IMS: 

 Výjezdní zasedání IMS proběhne v termínu od 1. do 4. října 2015. Lokalita bude ještě 

upřesněna. Vedení IMS žádá všechny interní pracovníky o účast.  

 

Výročí 20 let IMS: 

 Na podzim proběhne oslava výročí 20 let od založení IMS spojená s účastí absolventů. 

Do poloviny května 2015 bude dořešen program a vytvořen propagační leták (Karin 

Hofmeisterová). 
 

 

Zapsala: M. Fučíková 

Schválil: J. Vykoukal 


