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Zápis ze schůze vedení IMS ze dne 18. 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 

Dr. Z. Kasáková, proděkanka pro zahraniční styky 

Doc. M. Kubát, předseda oborové rady MTS  

Prof. J. Kučera, předseda oborové rady MD 

Dr. T. Nigrin, tajemník IMS 

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

Doc. J. Vykoukal, ředitel IMS 

Dr. T. Weiss, vedoucí KES 

 

T. Lišková, zástupkyně SIMS 

E. Fischerová, zástupkyně SIMS 

 

Omluveni: 

Doc. O. Konrád, vedoucí KNRS 

Dr. K. Kozák, vedoucí KSS 

 

1) Vedení IMS vzalo na vědomí: 

 

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

 

Informace z porady tajemníků: 

- Funkcí tajemníka FSV byl ode dne 1.11.2016 pověřen Mgr. Tomáš Gec, tel. 

222 112 236, e-mail tomas.gec@fsv.cuni.cz 

- Úprava limitů pro drobné vydání bude ještě prodiskutována.  

 

Účetní závěrka: 

- Byl sestaven harmonogram účetní závěrky jednotlivých projektů a fakulty jako 

celku, který je zveřejněn na intranetu jako Opatření děkana č. 23/2016, čímž se stal 

závazným pro všechny zaměstnance a řešitele projektů. 

http://intranet.fsv.cuni.cz/FSVINT-2789.html  

- Prosíme o pečlivé prostudování a dodržení všech uvedených termínů. 

 

 

2) Vedení IMS projednalo: 

 

Grantová agentura UK: 

- Projekty na 1-3 roky si mohou podávat studenti magisterského a doktorského 

studia. Vedoucí kateder zajistí informovanost studentů. Seznam navrhovaných 

projektů předloží vedoucí kateder na schůzi vedení IMS dne 1. listopadu. Katedry 

předloží maximální možné množství kvalitních projektů. Elektronické podání na 

oddělení vědy je do 6. listopadu 2016.  

http://www.cuni.cz/UK-2446.html, aplikace https://is.cuni.cz/webapps/?lang=cs 

mailto:tomas.gec@fsv.cuni.cz
http://intranet.fsv.cuni.cz/FSVINT-2789.html
http://www.cuni.cz/UK-2446.html
https://is.cuni.cz/webapps/?lang=cs
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- T. Weiss byl nominován jako zpravodaj do politologicko-sociologického panelu.  

 

Ediční plán Nakladatelství Karolinum na rok 2017: 

- Vedoucí KNRS, KSS a KRVS pošlou T. Nigrinovi do 28. října 2016 seznam 

vědeckých publikací a učebních textů, které plánují vydat v Nakladatelství 

Karolinum v roce 2017; seznam za KES byl předán. 

 

Akreditace: 

- Byla vyvěšena výzva na podání návrhů osob do seznamu hodnotitelů NAÚ. 

http://www.msmt.cz/ministerstvo/novinar/vyzva-nau-na-podani-navrhu-osob-do-

seznamu-hodnotitelu 

- Výzva je přílohou zápisu. 

- Vedoucí kateder vyzvou zaměstnance a studenty k nominaci. Nominovaní studenti 

by měli mít zkušenost se samosprávou a v jejím rámci zejména se studijní agendou 

(Akademický senát). 

 

Projekt H2020: 

- Seznam výzev, na které KES v současnosti připravuje žádosti, resp. je součástí 

konsorcií: 

- CULT-COOP-02-2017: Improving mutual understanding among Europeans by 

working through troubled pasts. Koordinuje P. Bauer. 

- ENG-GLOBALLY-01-2017: Strengthening Europe's position in the global context: 

science diplomacy and intercultural relations. Koordinuje M. Young. 

- Případní zájemci o spolupráci se budou hlásit T. Weissovi nebo přímo 

koordinátorům, kterým také sdělujte podněty a užitečné kontakty. 

 

Doktorské studium: 

- Na základě jednání na VZ došlo ke změně ISP. Studenti prvních ročníků budou mít 

nové povinnosti, do ISP si přidají nové předměty JMD017 a JMD018. Školitelé 

nastupujících doktorandů byli písemně informováni.  

- Budou vypsány termíny pro státní zkoušky a obhajoby v termínu 23. – 27. ledna 

2017.  

- Doktorandi mohou navštěvovat libovolné předměty v rámci UK nad rámec svého 

studijního plánu. 

 

SVV: 

- Byla vydána výzva na dodatečné příspěvky. Vedoucí kateder vytvoří seznam 

magisterských studentů a doktorandů, kteří mají k dispozici rukopis připravený 

k odevzdání k recenznímu řízení. Autoři mohou být odměněni ze SVV. Vedoucí 

kateder zajistí informovanost doktorandů o SVV.  

 

Meziuniverzitní pobyty: 

- Do 24. října zajistí vedoucí kateder dodání řediteli IMS pracovních programů 

svých pracovníků na meziuniverzitní výměny pro AP a VP.  

 

Erasmus: 

- Vedoucí KNRS, KSS a KRVS pošlou do 24. října J. Vykoukalovi návrhy, které 

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

KES byl předán. 

 

http://www.msmt.cz/ministerstvo/novinar/vyzva-nau-na-podani-navrhu-osob-do-seznamu-hodnotitelu
http://www.msmt.cz/ministerstvo/novinar/vyzva-nau-na-podani-navrhu-osob-do-seznamu-hodnotitelu
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Zahraniční stáže: 

- Katedry vytvoří do konce října přehledy institucí, na kterých jejich studenti 

vykonávají stáže (veškeré domácí i zahraniční stáže, nikoliv jen Erasmus). Tyto 

přehledy zašlou T. Nigrinovi. 

 

Letní škola s IKSŽ: 

- Probíhá příprava nové letní školy ve spolupráci s IKSŽ, v pondělí 24. 10. 2017 

proběhne první schůzka na toto téma.     

 

SIS – upozornění vyučujícím: 

- Vyskytují se problémy s hromadným odesíláním e-mailů ze SISu. E-maily přichází 

studentům s velkým zpožděním, nebo nedochází vůbec. E-maily je nutné odesílat 

podle kódu kurzů a to i tam, kde výuku zajišťuje předmět s jiným kódem. Stejně 

tak je potřeba vypisovat zkoušky pro všechny předměty, jejichž výuku zajišťuje 

jeden mateřský předmět. 

- Při sledování rozvrhů je nutné mít správně nastavený semestr a školní rok výuky.  

- Po skončení a ověření zápisů v SIS bude u studentů NMTS viditelná jejich 

specializace (pod názvem zaměření). 

 

Akademický senát FSV: 

- Zástupci IMS se pokusí podat návrh na snížení počtu zkouškových termínů.   

 

SIMS: 

- 14. – 16. října 2016 proběhly volby do SIMSu. Ve 4 volebních obvodech nebyl 

nikdo zvolen (Balkánská a středoevropská studia, Evropská studia, Německá a 

rakouská studia, Severoamerická studia). Druhé kolo voleb se bude konat 24. – 26. 

října. Více informací na https://www.facebook.com/events/1755717331359447/ 

- Výsledek voleb je přílohou zápisu.  

- Volební účast byla 23,3%.  

- Nový SIMS zváží možnost změny volebního řádu, aby se nevolilo zvlášť za 

všechny ročníky a specializace. 

 

 

3) Různé: 

 

Slevy pro zaměstnance: 

- Benefity pro zaměstnance UK naleznete na adrese http://ipsc.cuni.cz/IPSC-33.html 

a jejich seznam je přílohou tohoto zápisu. 

- Benefity pro zaměstnance FSV naleznete na adrese 

http://intranet.fsv.cuni.cz/FSVINT-1180.html  

 

Nákup výpočetní techniky: 

- Bylo zakoupeno 5ks standardních PC stanic (1x do J3084, 1x do J3076, 1x do 

J3080, 2x do Rytířské). 

 

Spolupráce s Katolickou univerzitou v Lovani: 

https://www.facebook.com/events/1755717331359447/
http://ipsc.cuni.cz/IPSC-33.html
http://intranet.fsv.cuni.cz/FSVINT-1180.html
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- Lovaňská univerzita nabízí možnost spolupráce na podání projektové žádosti. 

Hlavním podavatelem musí být UK, lovaňská strana poskytne tým pro zpracování 

projektové žádosti a financování nákladů ze ¾. 

- Více informací poskytne L. Rovná. 

  

Brexit a meziuniverzitní spolupráce s UK: 

- Britské univerzity, sdružené v Russell Group, apelují na své evropské partnery, aby 

neomezovali vzájemnou spolupráci ve vzdělávací a výzkumné sféře kvůli 

nepředvídatelným situacím v souvislosti s Brexitem.  

 

 

 

  

Zapsala: L. Jůzová  

Schválil: J. Vykoukal 

 

 

 

 

 

 


