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Zápis ze schůze vedení IMS ze dne 1. listopadu 2016 

 

Přítomni: 

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

Dr. M. Fiřtová, zástupkyně vedoucího KSS 

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 

 

Bc. E. Černovská, zástupkyně SIMS 

 

Omluveni: 

Dr. S. Horák, vedoucí KRVS 

Doc. O. Konrád, vedoucí KNRS 

Dr. K. Kozák, vedoucí KSS 

 

 

1) Vedení IMS vzalo na vědomí: 

 

Termíny porad v ZS: 15. 11., 29. 11., 13. 12. – vždy od 12:30 do 13:50. 

 

Čerpání dovolených: 

- Zaměstnanci jsou povinni si vybrat veškerou dovolenou do konce roku tak, aby 

k 31. 12. 2016 byl zůstatek jejich dnů dovolené 0.  

- Sdílený dokument s přehledem čerpání dovolené k 31. 10. je přílohou zápisu 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1wmb-TFMBhJVLN_2p-

PxnC32cC6_cO55Nk_-j9LgrP2w/edit#gid=939201438 

 

Děkanské volno: 

- Dne 18. 11. je děkanské volno. Dle dopisu tajemnice FSV UK je pracovníkům 

THP IMS FSV UK nařízena práce z domova (P. Baštová, M. Fučíková, L. Jůzová, 

M. Mrzenová, M. Pektorová).  

 

Právní služby: 

- Zaměstnanci IMS mají možnost se v právních záležitostech obracet na právní 

poradnu (JUDr. Jindra Pavlová, j.pavlova@volny.cz, Jindra.pavlova@fsv.cuni.cz, 

tel. 224 255 869). Zaměstnanci o úmyslu kontaktovat právní poradnu nejdříve 

informují ředitele nebo tajemníka IMS. 

 

Taxislužba: 

- Zaměstnanci mají možnost objednávat taxislužby na akce předem. Zaměstnanci 

kontaktují L. Jůzovou, která taxi objedná na konkrétní den a hodinu. Při objednání 

předem se jízdné hradí fakturou a IMS využívá nízké sazby. Pro jednotlivé akce 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1wmb-TFMBhJVLN_2p-PxnC32cC6_cO55Nk_-j9LgrP2w/edit#gid=939201438
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1wmb-TFMBhJVLN_2p-PxnC32cC6_cO55Nk_-j9LgrP2w/edit#gid=939201438
mailto:j.pavlova@volny.cz
mailto:Jindra.pavlova@fsv.cuni.cz
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(konference, workshopy, apod.) bude vždy určena ještě jedna osoba (organizující 

akci), která bude mít možnost objednávat taxi na fakturu. 

 

Nová opatření děkana: 

- Pro účetní uzávěrku FSV byly upraveny termíny dle nového Opatření děkana č. 

31/2016, kterým se ruší termíny původního opatření č. 23/2016. Platné opatření 

viz http://intranet.fsv.cuni.cz/FSVINT-2801.html 

- Jednotlivá střediska je nutné dočerpat, není možné převádět finance do dalšího 

roku. 

- Prosíme o pečlivé prostudování a dodržení všech uvedených termínů. 

- Byl vydán nový organizační řád děkanátu, viz Opatření děkana č. 25/2016 (na 

adrese http://intranet.fsv.cuni.cz/FSVINT-2790.html) a v návaznosti na to také 

upraveny působnosti a pravomoci proděkanů (viz Opatření děkana č. 26/2016 (na 

adrese http://intranet.fsv.cuni.cz/FSVINT-2791.html). 

- Bylo vydáno nové opatření děkana upravující správu majetku a nakládání s ním 

včetně možnosti a podmínek odprodeje fakultního majetku (viz č. 29/2016 na 

adrese http://intranet.fsv.cuni.cz/FSVINT-2799.html) 

 

 

 

2) Vedení IMS projednalo: 

 

Přijímací řízení: 

- FHS si rezervovala všechny velké místnosti v Jinonicích pro konání přijímacího 

řízení na akademický rok 2017/2018. Vedení IMS požádalo studijního proděkana o 

znovuprojednání těchto termínů, jinak bude vyjednávat o půjčení místností opět 

s PrF UK. FSV bude dále jednat se správou budovy v Jinonicích o rezervačním 

systému místností pro přijímací řízení. 

- Informace pro uchazeče v rámci přijímacího řízení pro akademický rok 2017/2018 

jsou k dispozici zde 

https://docs.google.com/document/d/15SPF4Rxk2tEX-cCrh-

ioP8bFmPVjnuP_XfZscI_gV48/edit 

- Garanti bezodkladně zkontrolují, jestli informace uvedené v dokumentu souhlasí. 

 

Doktorské studium: 

- Konzultantem doktoranda Z. Krále (MTS) je stanoven M. Calda, školitelem M. 

Kubát. 

- Novým školitelem doktoranda J. Pondělíčka (MD) byl navržen V. Smetana, 

původní (F. Raška) i nově navržený školitel se změnou souhlasí. 

- Termín pro státnice a obhajoby byl stanoven na 23. 1. 2017. Studenti jdoucí ke 

státnicím a obhajobám se předběžně nahlásí M. Fučíkové.   

- Na konci akademického roku 2016/2017 bude FSV rozesílat studentům a 

absolventům doktorského studia dotazníky pro hodnocení doktorského studia. 

- Vzor dotazníku naleznete zde 

https://drive.google.com/a/fsv.cuni.cz/file/d/0B0wmmm8DmQRdYUhqWU1mM

mxhcEozdkw5VUFCTE0zQmZxT3hJ/view?usp=sharing 

- Vedoucí kateder vytvoří seznamy interních doktorandů, které navrhují pro udělení 

mimořádných stipendií z důvodu zásluhy na rozvoji IMS. Seznamy se jmény 

doktorandů a jejich činností pošlou vedoucím oborových rad do příští porady 

vedení (15.11.).  

http://intranet.fsv.cuni.cz/FSVINT-2801.html
http://intranet.fsv.cuni.cz/FSVINT-2790.html
http://intranet.fsv.cuni.cz/FSVINT-2791.html
http://intranet.fsv.cuni.cz/FSVINT-2799.html
https://docs.google.com/document/d/15SPF4Rxk2tEX-cCrh-ioP8bFmPVjnuP_XfZscI_gV48/edit
https://docs.google.com/document/d/15SPF4Rxk2tEX-cCrh-ioP8bFmPVjnuP_XfZscI_gV48/edit
https://drive.google.com/a/fsv.cuni.cz/file/d/0B0wmmm8DmQRdYUhqWU1mMmxhcEozdkw5VUFCTE0zQmZxT3hJ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/a/fsv.cuni.cz/file/d/0B0wmmm8DmQRdYUhqWU1mMmxhcEozdkw5VUFCTE0zQmZxT3hJ/view?usp=sharing
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Vnitřní předpisy FSV: 

- IMS vznese návrh proděkanovi pro studijní záležitosti ohledně změny stávajícího 

počtu zkouškových termínů (jeden řádný + dva opravné s možností druhého zápisu 

v dalším roce) na jeden řádný a jeden opravný termín 

- Vedení IMS projedná a opřipomínkuje návrhy změn vnitřních předpisů UK. 

- Vedení IMS se pokusí obnovit jednání o změně systému hodnocení studentů z 1, 2, 

3, neprospěl/a na mezinárodně uznávaný systém A-F. 

 

OBD: 

- Interní zaměstnanci zapíší své letošní publikace do OBD a do interní databáze 

zřízené pro výpočet odměn za publikace. Detailní informace jsou přílohou zápisu a 

zároveň budou rozeslány na maily interních zaměstnanců. 

- Publikující si dají pozor na predátorská periodika, viz odkaz  

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

v případě dotazů kontaktují J. Štruncovou, struncov@fsv.cuni.cz, tel. 222 112 258. 

 

Erasmus +: 

- Revize smluv za katedry byly dodány (včetně posledního návrhu lipské univerzity 

na rozšíření stávající spolupráce). Finální dokument bude po revizi M. Pektorovou 

postoupen vedoucí OZS FSV UK 

SVV: 

- Seznamy rukopisů splňujících podmínky pro odměnu/stipendium byly odevzdány 

vedení IMS. 

  

„Kánon“ literatury: 

- Vedoucí KNRS a KRVS dodají seznam povinné literatury pro studenty. 

 

Čestné doktoráty: 

- IMS obdrželo pozvánku na udělování čestných doktorátů dne 2. 11. ve Velké aule 

Karolina od 14 hodin. IMS zajistí účast 3 osob z řad zaměstnanců nebo studentů.  

 

Prezentace IMS na SŠ: 

- Studenti prvního ročníku společně se členy SIMSu (H. Baborová, B. Krempaská, 

J. Mareš, N. Ojo Omorodion, A. Vrzal) navštíví vybrané SŠ s prezentací o studiu 

na IMS. 

 

Přípravné kurzy: 

- Od konce ledna budou opět probíhat přípravné kurzy pro uchazeče o studium na 

IMS. Přípravou byl pověřen T. Nigrin. 

 

Alumni IMS: 

- Večírek Alumni IMS 2017 se uskuteční 11. 5. 2017. 

 

 

3) Různé: 

 

Zprávy z RUK: 

https://knihovna.cuni.cz/rozcestnik/open-access/zakladni-informace/predatori/
mailto:struncov@fsv.cuni.cz
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- Francouzský velvyslanec v ČR Charles Malinas navštívil RUK a nabídl spolupráci 

v oblasti výměny studentů s Francií. Spolupráce by se týkala zejména jazykové 

podpory českých studentů vyjíždějících do Francie. Dále má zájem spolupracovat 

na setkání absolventů, kteří mají francouzskou specializaci KES IMS nebo kteří 

studovali v rámci výměnných pobytů ve Francii. Nabídl také spolupráci při 

slavnostním předání diplomu hostujícího profesora Ch. Lequesneovi. 

- Den UK se bude na jaře 2017 konat ve Velké Británii a na podzim 2017 

v Nizozemí.  

- Mladí vědci po dokončení Ph.D. by měli sledovat výzvy k podávání projektů 

H2020 Marie Curie.  

- Dne 30. 1. 2017 se uskuteční v Karolinu slavnost k výročí 20 let Česko-německé 

deklarace. Slavnosti se zúčastní ministři zahraničních věcí ČR a SRN a pamětníci. 

 

Děkanát: 

- M. Kubát informoval o svém odstoupení z funkce proděkana pro vědu a výzkum a 

pro doktorské studium.   

 

SIMS: 

- Složení nového SIMSu pro akademický rok 2016/2017 po druhém kole voleb je 

přílohou zápisu. 

 

Místnost 3107: 

- Zaměstnanci, kteří ještě mají své věci uloženy v místnosti 3107, je vyklidí do 

konce týdne. 

 

 

  

Zapsala: L. Jůzová  

Schválil: J. Vykoukal 
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Příloha: Žádost o vyplnění publikačních výstupů 

Vážené kolegyně, vážení kolegové, 

Prosím Vás, abyste věnovali pozornost celému tomuto mailu, protože se blíží každoroční výkazy publikační 
činnosti.  

Dovolte mi, abych Vás touto cestou požádal o vyplnění Vašich publikačních výstupů za rok 2016 (a 

případné doplnění za rok 2015) do OBD (https://verso.is.cuni. cz/fcgi/verso.fpl?fname=web_ index , vstupní 
hesla jako do CAS = SIS). Vyplňujte pouze tituly skutečně vydané tiskem, nikoliv ty, které se nacházejí ještě 
v tisku. Návod pro zadání a dedikaci naleznete zde: http://ims.fsv.cuni.cz/ IMSFSV-240.html . Prosím, 
nezapomeňte VÝSTUPY DEDIKOVAT IMS, je to nutnou podmínkou pro jejich uznání. S dotazy k 
zápisu do systému OBD se, prosím, obracejte nejprve na Markétu Mrzenovou 
(marketa.mrzenova@fsv.cuni.cz) a případně na mne (nigrin@fsv.cuni.cz, 603805426). Zde je odkaz na 
návod: http://ims.fsv.cuni.cz/ IMSFSV-240.html 

Zadávání kolektivních prací: Kolektivně vzniklé práce (sborníky, kolektivní monografie, články více autorů) 

je třeba zadávat do systému najednou. V tomto případě kontaktujte paní Markétu Mrzenovou 
(marketa.mrzenova@fsv.cuni.cz) , která Vám pošle odpovídající formulář a zanese výsledky za Vás. Opět 
více včetně postupu viz návod: http://ims.fsv.cuni.cz/ IMSFSV-240.html 

Pro potřeby přiznávání odměn za publikační činnost schvaluje vedení IMS vlastní "metodiku" přepočtu 
bodů, která do jisté míry narovnává některé dílčí nespravedlnosti mechanického přepočtu RIVu. Vzhledem 
k tomu, že "filtr" hodnocení na IMS je jemnější než OBD, dovolím si Vás požádat, abyste svoji publikační 
činnost vyplnili kromě OBD také do paralelního výkazu pro účely přiznání odměny. Pod níže uvedeným 
odkazem naleznete tabulku google apps. Každou publikaci vpisujte na jeden samostatný řádek. Ve sloupci 
C je rozbalovací roleta a tam uveďte druh publikace. U prvních prázdných řádků jsou již rozbalené nabídky, 
které jednoduše změňte. Svůj záznam pište vždy na konec tabulky, nemažte a nepřepisujte již existující 
záznamy. V případě jakýchkoliv dotazů se na mne kdykoliv obraťte. TERMÍN PRO VYPLNĚNÍ PODKLADŮ 
JE STANOVEN NA 30.11.2016. VŠECHNY ZÁZNAMY, KTERÉ JSOU V PODKLADECH PRO ODMĚNY, 
MUSÍ BÝT ZANESENY V OBD. 
  
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1BrH4lSkU7k3lfTnjeZAYPv87F3y7sV6xtB-
tzzFTTz8/edit?ts=581d027a#gid=915602870 

Při přiznávání svých publikací, prosím, dbejte publikačních standardů IMS a neuplatňujte ty 
publikace, které vyšly v tzv. predátorských časopisech (publikační standardy naleznete v příloze 
tohoto mailu).  

Do paralelního výkazu prosím nezadávejte novinové články nebo články v různýc týdenících, 
recenze ani anotace, na tyto formáty se finanční odměna nevztahuje! 

Pokud jde o druhé vydání či překlad, neuplatňujte je prosím v OBD jako výstup RIVu, pokud nejde o 
přepracovanou či podstatně doplněnou verzi (minimálně 20 % textu by mělo být zcela nových), jinak 
hrozí, že taková publikace nejenže nebude RIVem přijata, ale za její nespprávné uplatnění hrozí 
ústavu finanční penalizace. 

Je mi líto, že musíte své výsledky zadávat dvakrát - jednou do OBD a jednou pro potřeby odměn, ale 
data, bohužel, nejde odfiltrovat z OBD takovým způsobem, aby vyhovovala potřebám IMS. Druhé 
kolo zadávání do RIV proběhne pravděpodobně jako každý rok v první polovině února 2017. 

Děkuji Vám za spolupráci a přeji hezký den, 

  

Tomáš Nigrin 

 

 

https://verso.is.cuni.cz/fcgi/verso.fpl?fname=web_index
http://ims.fsv.cuni.cz/IMSFSV-240.html
mailto:marketa.mrzenova@fsv.cuni.cz
mailto:nigrin@fsv.cuni.cz
http://ims.fsv.cuni.cz/IMSFSV-240.html
mailto:marketa.mrzenova@fsv.cuni.cz
http://ims.fsv.cuni.cz/IMSFSV-240.html
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1BrH4lSkU7k3lfTnjeZAYPv87F3y7sV6xtB-tzzFTTz8/edit?ts=581d027a#gid=915602870
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1BrH4lSkU7k3lfTnjeZAYPv87F3y7sV6xtB-tzzFTTz8/edit?ts=581d027a#gid=915602870
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