
Zápis porady vedení IMS, 29.3.2016 

 

Přítomni: 

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

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  

Prof. J. Kučera, předseda oborové rady MD 

Dr. T. Nigrin, tajemník IMS 

Doc. J. Vykoukal, ředitel IMS 

Dr. T. Weiss, vedoucí KES 

Bc. J. Volf, zástupce SIMS 

Bc. M. Čermák, zástupce SIMS 

 

1) Vedení IMS vzalo na vědomí: 

 

Rekonstrukce fasády: 

- SBZ se omlouvá za opomenutou informaci pro zaměstnance o chystaných stavebních 

pracích. Stavební firma se pokusí hlučné práce provádět mimo dobu výuky. 

 

Slavnostní zasedání u příležitosti 668 výročí založení UK: 

- Akce proběhne 7. dubna 2016 ve 14.00 hodin ve Velké aule Karolina, zájemci se 

obrátí na T. Nigrina nebo J. Vykoukala 

 

2) Vedení IMS projednalo: 

 

Přijímací řízení – upřesnění organizace: 

- 2.6. proběhnou písemné přijímací zkoušky na všechny bakalářské obory (na PF UK). 

 Přípravu zadání řeší garanti oborů. 

- 3.6. proběhnou písemné přijímací zkoušky na všechny magisterské obory (J1034). 

 Vedoucí specializací a garanti oborů dodají testy J. Vykoukalovi do 

15.5.2016. 

 Struktura testů všech NMGR oborů a specializací: 

1. Odborně zaměřený test multiple-choice se čtyřmi možnostmi výběru  

(v českém jazyce) (max. 30 bodů) – 40 minut 

2. Písemnou práci/esej na zadané téma (volba ze tří témat) v cizím jazyce 

(prvním jazyce) zvoleném z výběru daným podmínkami příslušné 

specializace (max. 70 bodů) – 90 minut 

 Dozory – za každou katedru připraví vedoucí na vedení konané 13. dubna 

2016 dvě osoby dozoru. 

- V případě, že si studenti u NMTS zvolili dvě specializace, bude přijímací zkouška 

na druhou specializaci bezprostředně navazovat na zkoušku ze specializace první. 

- 8.6. (od 9.00) proběhnou ústní přijímací zkoušky na všechny magisterské obory (v 

Jinonicích). 

 Komise zajišťují katedry dle oborů a specializací. Každá komise se bude 

sestávat ze tří členů. Všichni členové nemusí být interní pracovníci, ale 

mohou se účastnit například také doktorandi. 

- Na příští vedení připraví T. Nigrin konkrétní rozpis komisí a dozorů. 



 

 

Karolinka 2016/2017 – stanovení termínu úprav: 

- Vedoucí specializací zašlou PV předměty včetně sylabů pro NMTS do 2.5.2016 J. 

Vykoukalovi; v případě existujících kurzů stačí poslat jen kód, pokud budou 

vypisovány nové kurzy, také jméno vyučujícího, hodinový rozsah, kredity (preference 

6 kreditů) a způsob ukončení (preference ZK, KZ), po zadání do Tajemníka 

dohlédnou vedoucí specializací na doplnění sylabu. 

- Termín pro zaslání sylabů P předmětů je stanoven na 2.5.2016 včetně návrhů 

seminářů. 

 

Termín Výjezdního zasedání IMS FSV UK: 

- 6. až 10. října 2016 

- Zvažované destinace: Jičín, Litoměřice, Mělník. 

 

Rozebrání AUC ST ze skladu: 

- Zaměstnanci a doktorandi mohou rozebrat výtisky AUC ST ze skladu IMS. Vydané 

exempláře bude evidovat sekretariát. 

 

Hodnocení vědy (zahraniční) a hodnotitelé: 

- Hodnocení stále probíhá, nicméně je nutné oslovit možné zahraniční hodnotitele 

napřímo. M. Kubát zjistí, zda existuje průvodní dopis k žádosti o hodnocení. 

- Zvažované návrhy na hodnotitele: D. Segert, P. Ther, C. Bryant, G. Mink, F. Hadler, 

Z. Mach. 

 

PROGRES (PRVOUK): 

- Návrh mezifakultního projektu je téměř hotový a nyní je třeba doplnit počty, resp. 

konkrétní jména potenciálních spolupracovníků z PF, FHS, PřF, MFF, FF, ETF. 

 

SVV 2016: 

- Info na webu o projektu a členech týmu: http://ims.fsv.cuni.cz/IMSFSV-139.html . 

- Dopis pro studenty účastnící se SVV připraví T. Nigrin. 

 

Čerpání dovolené v roce 2016: 

- Na následujícím vedení bude připravena instrukce k čerpání dovolené dle Opatření 

děkana 5/2016: 

 Ředitelé institutů, vedoucí součástí a vedoucí oddělení děkanátu vypracují 

do 31. 5. 2016 plán dovolených v roce 2016 a předají ho k rukám tajemníka 

fakulty. Součástí plánu dovolených bude i rozpis služeb na institutech a 

součástech v průběhu července a srpna 2016. 

 Plán dovolených stanoví, že každý akademický pracovník musí vyčerpat do 

začátku výuky v zimním semestru, který začíná v daném kalendářním roce, 

dovolenou v takovém rozsahu, aby zůstatek dovolené k tomuto datu 

nepřevyšoval 10 pracovních dní dovolené. 

Zapsal: T. Nigrin 

Schválil: J. Vykoukal 

http://ims.fsv.cuni.cz/IMSFSV-139.html

