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Zápis ze schůze vedení IMS ze dne 4. října 2016 

 

Přítomni: 

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

Dr. M. Fiřtová, zástupkyně vedoucího KSS 

Dr. S. Horák, vedoucí KRVS 

PhDr. L. Jůzová, sekretariát IMS 

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. M. Čermák, zástupce SIMS 

 

Omluveni: 

Dr. Z. Kasáková, proděkanka pro zahraniční styky 

Doc. O. Konrád, vedoucí KNRS 

Dr. K. Kozák, vedoucí KSS 

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

 

 

1) Vedení IMS vzalo na vědomí: 

 

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

 

Informace z rozšířeného kolegia děkana 3. 10. 2016: 

- Informace o důvodech odchodu tajemnice L. Doleželové a informace o nástupu 

nového pověřeného tajemníka Mgr. T. Gece. 

- S platností od 1. 1. 2017 proběhnou změny ve správě všech účetních středisek a 

formulářů – nově bude na každý rozpočet součástí ustaven správce rozpočtu a 

příkazce. 

 

 

2) Vedení IMS projednalo: 

 

Doktorandi: 

- Předsedové OR vybrali do CDS pro akademický rok 2016/2017 doktorandy PhDr. 

Karin Hofmeisterovou a PhDr. Václava Lídla. 

- Zápis ze schůze OR bude vyvěšena na stránkách. 

- Vedoucí kateder nahlásí J. Vykoukalovi do 14. října 2016 jména interních 

doktorandů, jejichž číselné e-mailové adresy v doméně FSV mají být převedeny na 

jmenné.  

- Pověřené osoby na katedrách provedou aktualizaci personální části Karolinky 

http://karolinka.fsv.cuni.cz/KFSV-844.html. 

- Školitelé informují své doktorandy o predátorských časopisech a o standardech 

publikační činnosti  

https://knihovna.cuni.cz/rozcestnik/open-access/zakladni-informace/predatori/. 

http://karolinka.fsv.cuni.cz/KFSV-844.html
https://knihovna.cuni.cz/rozcestnik/open-access/zakladni-informace/predatori/
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Výjezdní zasedání IMS FSV UK ve dnech 6. až 9. října 2016: 

- Výuka dne 7. 10. 2016 účastníků zrušena, studenty informuje L. Jůzová. 

- Program:  

o pátek 9,30 - 12,00 doktorské studium, anglojazyčné programy (rozdělení 

výuky MAS, struktura MAS, jednání s IES).   

o pátek 14,00 - 17,00 magisterské studium.  

 

SIS: 

- NMTS – 44 přihlášených kmenových studentů + 2 zahraniční studijní pobyty. 

Studenti mají v systému uveden obor studia, nikoliv specializaci. Po uzavření 

zápisů na konci října se bude zobrazovat i specializace. 

- Studenti, kteří opět nastoupili na studium, které dříve nedokončili – předloží 

garantovi výpis ze SISu z minulého studia, garant uzná předměty, podpis 

vyučujícího v tomto případě není nutný.    

- Max. počet studentů u povinně volitelných bakalářských kurzů je centrálně 

nastaven na 15 (s výjimkou dohodnutých kurzů na začátku každého školního 

roku). Vyučující nemohou sami navyšovat kapacitu kurzu. 

   

SVV: 

- Pro nové projekty byla stanovena hranice 2 let od zahájení projektu na odevzdání 

rukopisu monografií, kolektivních monografií a sborníků Ediční komisi FSV UK  . 

Pokud tento limit nebude dodržen, hlavní autoři/editoři budou penalizováni. 

Struktura rukopisů bude do budoucna taková, aby autoři, kteří nedodali texty včas, 

mohli být ze sborníku vyřazeni. 

- Rukopisy z minulých let, které nebyly dodány déle než dva roky, budou odevzdány 

Ediční komisi FSV UK do 31. 3. 2017. Hlavní autoři budou v tomto smyslu 

informováni.   

 

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; seznamy smluv včetně informace o jejich využívání byly zaslány emailem. 

 

Pomvědi: 

- KRVS (50:50) 

K. Hoffmeisterová - karin.hofmeisterova@fsv.cuni.cz 

M. Jasenčáková -  jasencakova@centrum.cz 

 

- KAS 

J. Géryk - mistrgeryk@seznam.cz 

J. El Ahmadieh -  jakub.ahmed@centrum.cz 

 

- KES 

V. Kubiš - v.kubis@email.cz 

 

- KNRS 

A. Fojtíková - anezka.fojtikova@gmail.com 

M. Březinová - prachenska@hotmail.com 

 

mailto:karin.hofmeisterova@fsv.cuni.cz
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Výpočetní technika: 

- Bude zakoupeno 5 ks standardních PC stanic, které budou rozděleny dle 

nahlášených požadavků. 

- Vedoucí kateder zašlou požadavky na případnou další novou techniku T. Nigrinovi. 

 

Den otevřených dveří: 

- Společné konání DOD IMS, IPS a ISS v pondělí 16. 1. 2017. 

- Bakalářské studijní programy IMS 14:00 místnost 1034. 

- Magisterské studijní programy IMS 11:00 místnost 1031. 

- Vedoucí kateder zajistí účast členů kateder. 

- Program pro bakalářské studijní programy bude zahrnovat občerstvení a 

vystoupení Teritoriálního Tyjátru.  

 

SIMS: 

- Welcome Party IMS se koná 13. 10. od 19 hodin 

https://www.facebook.com/events/315773628798334/. 

- Volby do SIMSu proběhnou 14. – 16. 10. 2016. 

 

 

  

Zapsala: L. Jůzová  

Schválil: J. Vykoukal 

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/events/315773628798334/

