
Zápis porady vedení IMS, 26. 4. 2016 

 

Přítomni: 

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

Dr. M. Fiřtová, zástupce vedoucího KSS 

M. Fučíková, sekretariát IMS 

Dr. S. Horák, vedoucí KRVS 

Dr. Z. Kasáková, proděkanka pro zahraniční styky 

Doc. O. Konrád, vedoucí KNRS 

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

Prof. J. Kučera, předseda oborové rady MD 

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

Doc. J. Vykoukal, ředitel IMS 

Dr. T. Weiss, vedoucí KES 

Bc. M. Čermák, zástupce SIMS 

 

Omluveni: 

Dr. K. Kozák, vedoucí KSS 

Dr. T. Nigrin, tajemník IMS 

 

 

1) Vedení IMS vzalo na vědomí: 

 

Cena Edvarda Beneše 2016: 

- Pravidla 21. ročníku soutěže a elektronická přihláška:  

http://www.sezimovo-usti.cz/detail-prispevku.php?select=3064, termín pro odevzdání 

8. 7. 2016. 

 

Přechod na elektronická stipendia: 

- Email s informacemi od P. Svobodové přeposlán 14. 4. 2016, za IMS vyřízeno. 

 

Česko-francouzské projekty na podporu mobility v základním výzkumu: 

- Nebyly podány žádné návrhy. 

 

Lékaři bez hranic: 

- Možnost spolupráce ze strany institutu formou studentské asistence při organizaci 

Humanitárního kongresu; v rámci spolupráce nabídka stáží pro studenty IMS. 

 

 

2) Vedení IMS projednalo: 

 

PR agenda IMS: 

- Od 1. 4. 2016 přebrala PR agendu IMS L. Jůzová (lucie.juzova@fsv.cuni.cz). 

 

Náhradní termín přijímacího řízení do bakalářského a magisterského studia: 

- Středa 29. 6. 2016, dozory + jedna aktivní komise pro magisterské obory + jedna 

komise záložní. 

- Do příští porady vedení 10. 5. 2016 nahlásí vedoucí kateder do komisí 2 lidi za 

katedru + 1 doktorand za katedru jako dozor pro písemnou část. 

- Pro písemnou část rezervována učebna J1037 (8:00 – 18:00). 

http://www.sezimovo-usti.cz/detail-prispevku.php?select=3064
mailto:lucie.juzova@fsv.cuni.cz


Podmínky přijímacího řízení 2017/2018: 

- Garanti zajistí do 10. 5. 2016 potřebné úpravy podmínek přijímacího řízení u svých 

oborů na google.docs: 

https://docs.google.com/a/fsv.cuni.cz/document/d/13NCc0sJjNgv8sbotvO4eJOXq8H

MRpJoxfY8w-tRxlO0/edit?usp=sharing_eid&ts=5710e207&pref=2&pli=1s (na 

vedení IMS 10. 5. informovat, pokud by došlo k nějakým zásadním změnám) 

 

Přijímací řízení – časový rozpis: 

- Začátek zůstává dle původního plánu v 11.00 v souladu s informací na pozvánce ze 

studijního oddělení (registrace zahájit dle možností co nejdřív před 11.00). 

 

Organizace diplomních a metodologických seminářů „nový magistr“: 

- Vedoucí jednotlivých specializací NMTS svolají organizační schůzku (červen 2016) 

za účelem konečného stanovení organizace a rozdělení metodologických a diplomních 

seminářů. 

 

Bakalářské státní závěrečné zkoušky – aktualizace části IV. Mezinárodní aktuality: 

- http://ims.fsv.cuni.cz/IMSFSV-57-version1-mts_20142016_statnice_okruhy.pdf 

- aktualizované okruhy zaslat J. Vykoukalovi. 

 

Organizace státních doktorských zkoušek a obhajob: 

- Garanti doktorských programů MD (J. Kučera) a MTS (M. Kubát) připraví pro 

společné zasedání oborových rad návrhy k projednání: 

 Způsob sestavování komisí (návrh: 4 interní členové + 1 externí) 

 Termíny státní doktorské zkoušky (návrh: stanovit 2 měsíce předem v návaznosti 

na harmonogram AR, eventuálně stanovit fixní termíny). 

 Schvalování komisí oborovými radami (návrh: využít schvalování per rollam) 

 Schvalování oponentů (návrh: oponenty stanoví předseda komise po předběžné 

konzultaci s garantem oboru). 

 

OP VVV Centre of Excellence: 

- T. Weiss rozešle anotaci ke komentářům, projekt se odevzdává do 10. 6. 2016. 

 

OP VVV - rozvoj odborných kompetencí pracovníků UK: 

- Info viz email z 20. 4. 2016 od J. Vykoukala. 

 

Archiv Jacquesa Delorse: 

- STEM nabízí přístup do archivu, možná forma zpřístupnění prostřednictvím odkazu na 

webu knihovny TGM (navržený správce pro přístup M. Kunštát ve spolupráci s L. 

Rovnou). 

 

Setkání Alumni: 

- Proběhne ve čtvrtek 26. 5. 2016, organizaci zajišťuje L. Jůzová, bližší informace na 

adrese: https://www.facebook.com/groups/334367483418020/. 

 

Nulové cestovní příkazy: 

- Po dohodě s p. proděkankou Švarcovou již nebude třeba posílat vyúčtování k tzv. 

nulovému cestovnímu příkazu, v jehož případě není nutno uvádět zdroj financování. 

 

Výzkum mobility akademických pracovníků FSV UK studentkou ISS (diplomní práce):  

https://docs.google.com/a/fsv.cuni.cz/document/d/13NCc0sJjNgv8sbotvO4eJOXq8HMRpJoxfY8w-tRxlO0/edit?usp=sharing_eid&ts=5710e207&pref=2&pli=1s
https://docs.google.com/a/fsv.cuni.cz/document/d/13NCc0sJjNgv8sbotvO4eJOXq8HMRpJoxfY8w-tRxlO0/edit?usp=sharing_eid&ts=5710e207&pref=2&pli=1s
https://www.facebook.com/groups/334367483418020/


- vedení souhlasí s tím, aby studentka oslovila pracovníky IMS s dotazníkem týkajícím 

se akademické mobility. 

 

Tvůrčí volno K. Králová: 

- Vedení IMS projednalo a odsouhlasilo žádost K. Králové o tvůrčí volno v ZS 2016/17, 

žádost bude postoupena děkanovi fakulty. 

 

Rektorský den 4. 5. 2016: 

- Ředitel IMS nařizuje THP zaměstnancům práci z domova.  

Spolupráce s cášskou univerzitou: 

- Za IMS objem výměny 1+1. 

 

Spolupráce s MPO (energetika): 

- Za KRVS navržen K. Svoboda. 

 

Termín VZ: 

- O případném posunu termínu VZ z důvodu možné kolize s termínem 

senátních/komunálních voleb bude rozhodnuto na příští poradě vedení 10. 5. 2016. 

 

Fakultní tisk (proděkan T. Karásek): 

- Případnou změnu třeba zvážit z hlediska srovnání finančních, prostorových a 

provozních nákladů. 

- Možnost pořizovat tiskárny z grantových prostředků nadále trvá. 

 

Ubytování na Hlávkově koleji + startovací byty: 

- Eventuální zájemce nahlásit emailem J. Vykoukalovi (vedoucí kateder). 

 

Hlávkova cena: 

- Za institut jeden návrh, za fakultu je možné poslat pouze jednu nominaci. 

- Návrh zaslat v tištěné i v elektronické podobě na oddělení vědy nejpozději do 22. 

5. 2016. Informace k ceně http://www.hlavkovanadace.cz/program_2016.php. 

 

3) Různé: 

 

Organizace Letní školy: 

- Vedení IMS vyjádřilo na návrh Z. Kasákové poděkování a pochvalu P. Baštové za 

úspěšnou organizaci Letní školy a její pozitivní ohlasy na zahraničních 

univerzitách (v tomto případě University of Sheffield). 

 

Kurz Rebuilding Europe: 

- L. Rovná informovala vedení institutu o získání ocenění pro kurz JMM671 

Rebuilding Europe ve švédském Göteborgu. 

 

Zapsala: M. Fučíková 

Schválil: J. Vykoukal 

http://www.hlavkovanadace.cz/program_2016.php

