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Zápis ze schůze vedení IMS ze dne 27. září 2016 

Přítomni: 

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

Dr. M. Fiřtová, zástupkyně vedoucího KSS 

Dr. S. Horák, vedoucí KRVS 

Dr. Z. Kasáková, 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 

Ing. M. Pektorová, sekretariát IMS 

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: 

Doc. O. Konrád, vedoucí KNRS 

Dr. K. Kozák, vedoucí KSS 

 

 

1) Vedení IMS vzalo na vědomí: 

 

Termíny porad v ZS: 4.10., 18.10., 1.11., 15.11., 29.11., 13.12. – vždy od 12:30 do 13:50. 

 

Personální změny na děkanátu: 

- nová posila na osobním oddělení: Bc. Dragana Lapanović. 

- nová projektová účetní na ekonomickém oddělení: Pavlína Ježková. 

- rezignace tajemnice FSV UK k 31. 10. 2016, od 1. 11. 2016 bude výkonem funkce 

tajemníka pověřen Mgr. Tomáš Gec. 

 

Změny ve finančně-hospodářské agendě děkanátu: 

- nová směrnice pro oběh účetních dokladů na FSV, všechny formuláře budou mít 

novou podobu od 1.1.2017. 

- nové limity pro drobná vydání – do 3000 Kč materiál, do 5000 Kč služby. 

- povinné objednávky (jako dříve) na všechno, na faktuře musí být uvedeno číslo 

objednávky. 

 

 

2) Vedení IMS projednalo: 

 

Turečtí akademici: 

- Dr. Önder Çetin – nedoporučen (s ohledem na termín a kofinancování) program 

PRIMUS, schválena varianta spolufinancování pracovního místa na jeden rok ve 

spolupráci s IPS a děkanátem, J. Vykoukal vyjasní s IPS obsah pracovní náplně. 
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ERASMUS+: 

- revize smluv IMS – vedoucí kateder zašlou do 18. 10. 2016 J. Vykoukalovi návrhy, 

které smlouvy zrušit, které pozměnit a kde mají zájem uzavřít smlouvy nové. 

- kreditová mobilita – J. Vykoukal informoval o dosavadní bilanci, v rámci 1. kola 

dochází k postupné realizaci projektů s univerzitami v Izraeli, Albánii a na 

Ukrajině; v rámci 2. kola podalo IMS projektové žádosti o spolupráci se třemi 

dalšími univerzitami v Izraeli. 

- praktické stáže – podány informace o nadcházejícím výběrovém řízení a vyhlášce 

IMS; vedoucí kateder navrhnou do příští porady 2 lidi za katedru, dle počtu 

přihlášek budou ustanovena 1 – 2 komise. Termíny pohovorů budou určeny na 

příští poradě. Vyhláška IMS k organizaci praktických stáží bude nejpozději do 

pátku zveřejněna na webu IMS a rozeslána studentům prostřednictvím SIS. 

 

Strategická partnerství: 

- na rok 2016 podpořen projekt K. Králové (seminář Oxford) 

- již běžící projekt s Humboldtovou univerzitou podpořen nebyl (možnost 

dofinancování z projektu oddělení vědy na podporu projektových aktivit postdoků) 

- Z. Kasáková informovala, že při případné revizi strategických partnerství je na 

RUK vedena v patrnosti možnost rozšíření o univerzitu v Řeznu (zůstává pro IMS 

prioritou) 

 

Meziuniverzitní výměny: 

- do 24. 10. 2016 dodají akademici pracovní programy v papírové a elektronické 

podobě k podpisu a registraci J. Vykoukalovi. 

- formuláře k dispozici na adrese: http://www.cuni.cz/UK-225.html  

 

Fond mobility: 

- fakultní komise bude zasedat 6. 10. 2016. 

- za IMS byla nominována K. Králová (S. Horák ji bude o nominaci informovat). 

 

Hromadná komunikace se studenty prostřednictvím SIS: 

- kontaktní osobou za IMS je L. Jůzová, za SIMS mají pověření O. Sýkora a T. 

Vicková. 

 

Pomvědi: 

- vedoucí kateder dodají do příští porady jména svých pomvědů 

- výše odměny: 100 Kč/hod. do maximální výše 120 hodin za semestr 

- kvótu lze rozdělit mezi více osob 

- výplata stipendií: vedoucí katedry zašlou návrh T. Nigrinovi, ten zpracuje návrh 

elektronicky. Příjemce stipendia musí mít v SIS zadáno číslo bankovního účtu! 

 

PRIMUS: 

- Za IMS podává přihlášku K. Králová. 

 

Rozvojový projekt „Inovace výuky“: 

- garanti do příští porady T. Nigrinovi přehled nových kurzů otevřených v rámci 

NMTS a SKS na ZS i LS, přednostně budou zpracovány kurzy za ZS 2016/2017. 

 

 

 

http://www.cuni.cz/UK-225.html
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Přijímací řízení oboru NMTS: 

- J. Vykoukal informoval o úpravě přijímacích pohovorů pro NMTS – budou pouze 

jednokolové písemné, zahrnující esej v prvním jazyce, odborný test v češtině, 

druhý jazyk zaškrtávací formou odpovědí na otázky k psanému textu (zajistí zčásti 

KJP, zčásti katedry). 

- nutno sjednotit náročnost zadání a hodnocení esejí pro všechny specializace. 

 

Celkový výsledek státních zkoušek: 

- dle sdělení SO ze dne 14. 7. 2016 (viz příloha) se celkový výsledek SZZK počítá 

výlučně jako aritmetický průměr. 

 

Rigorózní řízení: 

- k podzimním rigorózním zkouškám se přihlásila pouze 1 uchazečka v oboru 

Americká studia – K. Onderková. 

- předsedou rigorózní komise byl určen M. Calda. 

- termín konání zkoušek byl stanoven na 18. 10. 2016. 

 

Výběrové řízení do CDS: 

- kandidáti: K. Hofmeisterová, L. Kadlecová, V. Lídl. 

- termín 4. 10. 2016, uchazeče vyrozuměla M. Fučíková. 

 

 

Doktorské státní zkoušky a obhajoby: 

- J. Kučera informoval, že se v lednovém termínu očekávají 1 – 3 uchazeči. 

- ke složení komisí se budou vyjadřovat OR per rollam i garant studia. 

- M. Fučíková zpracuje do příští porady nový přehled doktorandů (včetně nově 

přijatých) v členění dle kateder. 

- J. Vykoukal zašle na správu SIS žádost s přehledem nových interních doktorandů a 

externích vyučujících doktorandů, aby jim byla zřízena jmenná fakultní adresa. 

- vedoucí kateder budou informovat své Ph.D. studenty o tom, aby používali 

schválenou závaznou formu elektronického podpisu, obsahující údaj o tom, že jde 

o PhD studenty. 

 

Výjezdní zasedání:  

- diplomní semináře (organizace + „kánon“ literatury). 

- doktorské studium – návrat k debatě z Písku a příprava dvoujazyčné akreditace 

(nový model od podzimu 2017). 

- podoba ústní části Mgr. státnic – předběžná debata. 

- struktura oborů a počty studentů v cizojazyčných oborech v souvislosti 

s reorganizací anglojazyčné výuky; TSA a ESA končí, nově Master in Area Studies 

a European Politics and Society (double-degree: Uniwersytet Jagielloński, 

University of Leiden, Universitat Fabreu Pompa v Barceloně). 

- znovu otevřena otázka anglojazyčného bakalářského oboru (ve spolupráci s IES), 

přípravou pověřeni Z. Kasáková a T. Weiss. 

 

Den otevřených dveří: 

- návrh společného konání DOD IMS a IPS, a to na 18. 1. 2017. 

- možnosti koordinace prověří J. Vykoukal. 

- návrh uspořádat další DOD (resp. předkolo pro DOD 2018) již na podzim 2017. 
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SVV: 

- vedoucí kateder zašlou T. Nigrinovi aktuální přehled a stav práce svých týmů do 

příští porady vedení. 

 

Výpočetní technika: 

- vedoucí kateder zašlou aktuální požadavky na novou techniku T. Nigrinovi do 

příští porady vedení. 

 

Místnost 3107: 

- sekretariát obratem obešle všechny zaměstnance, kteří mají v této místnosti po 

letním malování ještě uloženy krabice se svými věcmi, aby si je vyklidili 

nejpozději do čtvrtka 6. 10. 2016. 

 

Budova v Rytířské: 

- FSV má smlouvu s MZV do prosince 2017. 

- stav jednání s MZV a další perspektivy. 

 

 

 

 

 

 

 

Zapsal: M. Pektorová  

Schválil: J. Vykoukal 

 

 

 

 

 

 


