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Zápis ze schůze vedení IMS ze dne 15. března 2016 

Přítomni: 

Dr. M. Fiřtová, zástupce vedoucího KSS 

M. Fučíková, sekretariát IMS 

Dr. S. Horák, vedoucí KRVS 

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

Dr. T. Nigrin, tajemník IMS 

Doc. J. Vykoukal, ředitel IMS 

Dr. T. Weiss, vedoucí KES 

 

M. Čermák, zástupce SIMSu 

J. Volf, zástupce SIMSu 

 

Omluveni: 

Dr. D. Emler, zástupce vedoucího KNRS; předseda AS FSV UK 

Dr. Z. Kasáková, proděkanka pro zahraniční styky 

Doc. O. Konrád, vedoucí KNRS 

Dr. K. Kozák, vedoucí KSS 

Prof. J. Kučera, předseda oborové rady MD 

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

 

 

1) Vedení IMS projednalo: 

 

 

Mailing list SIMS: 

- J. Vykoukal projednal se studijním oddělením poskytnutí emailových adres (M. 

Navrátilová, T. Wiesner), každý institut musí být v seznamu zastoupen jedním 

zaměstnancem (zodpovědná osoba). 

- Za IMS dohodnuto, čeká se na stanovisko ostatních institutů a vedení FSV. 

 

Erasmus: 

- Informace o průběhu výběrového řízení. S ohledem na zájem studentů se podařilo 

veškerá místa uplatnit již v prvním kole. Ostatní studenti budou náhradníky. 

- SIMS informoval o prospěchovém znevýhodnění studentů NMgr., pokud navštěvovali 

Bc. studium na FSV. IMS se pokusí pro AR 2016/2017 v tomto smyslu iniciovat změnu 

vyhlášky OZS FSV.  

 

Přijímací řízení 2016/17 (Praha, Brno): 

- Organizace přenesena na instituty. 

- IMS a IPS budou v případě zájmu organizovat přijímací řízení i v Brně. 

- Bakalářské obory písemné – všichni 2. 6. 2016 na Právnické fakultě UK. 

- Magisterské obory písemné – všichni 3. 6. 2016 v Jinonicích J1034 (původní termín 2.6. 

2016 bude uskutečnitelný v případě, že FHS tento termín uvolní) 

- Magisterské obory ústní – 8. 6. 2016 v Jinonicích: J2018, J3017, J4018, J2081, J2019, 

J3093, J4019 a J4020 od 9.00 (týká se šesti specializací NMTS, Německých a 

středoevropských studií a Středoevropských komparativních studií),  



2 

- Rozdělení místností podle oborů a určení komisí a dozorů stanovit na vedení IMS 29. 

3. 2016. 

 

Technika – nákup a požadavky: 

- Konkrétní požadavky na obnovu a doplnění techniky v učebnách a kancelářích 

směrovat T. Nigrinovi, bude vyhodnoceno po sestavení rozpočtu. 

- Renovace pěti místností (malování, výměna koberců) proběhnou během letních 

prázdnin, bude upřesněno s P. Balíkem během května. 

- Koordinace T. Nigrin a M. Fučíková. 

 

Mimořádná doktorandská stipendia 2015: 

- M. Kubát projednal situaci kolem chybně vyplacených ročních mimořádných stipendií 

doktorandům IMS s vedoucí SO D. Svobodovou a (nastupující) tajemnicí FSV UK L. 

Doleželovou. 

- Forma nápravy je stále v jednání na úrovni vedoucích pracovníků jednotlivých oddělení 

a proděkana pro doktorské studium FSV UK. 

- M. Kubát přislíbil o výsledcích jednání průběžně informovat vedení IMS. 

 

Jmenovací dekrety pro členy oborových rad: 

- Referentka SO M. Navrátilová informovala na základě dotazu T. Nigrina o termínech 

zaslání jmenovacích dekretů nových členů OR MD (M. Pullmann, K. Králová, V. 

Smetana), v případě M. Pullmanna je třeba ověřit, jestli byl dekret doručen. 

- Dekrety jsou zasílány RUK přímo na pracoviště jednotlivých osob, FSV se na jejich 

doručování nijak nepodílí. 

 

OP VVV: 

- Připravuje se 1. verze projektů (počítače, software, CDS, databáze, pronájem kanceláří) 

v oblasti infrastruktur. Za IMS koordinuje T. Nigrin. 

 

J. Preclík – obhajoba disertační práce: 

- Připomínky k disertační práci sdělí J. Preclíkovi vedoucí katedry RVS S. Horák. 

 

Výplata odměn: 

- Odměny je možné vyplácet do 31. 3. 2016 (v dubnové výplatě za březen) a od 15. 9. 

2016 (v říjnové výplatě za září). 

 

Zapsala: M. Fučíková  

Schválil: J. Vykoukal 


