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Zápis ze schůze vedení IMS ze dne 15. listopadu 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, 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 

 

Zástupkyně SIMS 

 

Omluveni: 

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: 29. 11., 13. 12. – vždy od 12:30 do 13:50. 

 

Daňové prohlášení v roce 2016: 

- Prohlášení poplatníka daně za rok 2016 a na rok 2017 bude možné podepsat a vyplnit 

od 4. ledna do 26. ledna 2017 ve mzdové účtárně (budova Hollar, Smetanovo nábř. 6, 

Praha 1, 2. patro, dv. č. 225) v úředních hodinách oddělení. Zaměstnanci, kteří budou 

potřebovat Potvrzení o zdanitelných příjmech pro daňové přiznání za rok 2016 si o 

jeho vyhotovení a případné zaslání na adresu, kterou uvedou, mohou požádat 

mzdovou účtárnu po 13. lednu 2017. Kontaktní emaily: rendlova@fsv.cuni.cz, 

sipkova@fsv.cuni.cz. 

 

OBD – odměny za publikační činnost: 

- Připomenutí termínu 25. listopadu 2016 – instrukce viz zápis z minulé porady vedení 

IMS. 

Oborová rada MTS: 

- Doc. JUDr. PhDr. Jan Wintr, Ph.D. (Právnická fakulta UK) schválila Vědecká rada 

FSV členem oborové rady.  
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Mimořádná stipendia v rámci doktorského studia: 

- Předsedové OR obdrželi návrhy na výplatu mimořádných stipendií. T. Nigrin ověří 

výši finančních prostředků v oborech XXMD a XXMTS u vedoucí SO. 

Finance – účetní uzávěrka: 

- Finanční prostředky na „výdělečných“ střediscích je třeba před koncem roku dočerpat. 

- Došlo k úpravě termínů účetní uzávěrky novým opatřením děkana 31/2016: 

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

Konference „Current Populism in Europe and the Role of the Media“: 

- M. Mejstřík informoval o vyhlášení call for papers 3. ročníku konference k populismu, 

která proběhne 22. až 23. května 2017. 

 

2) Vedení IMS projednalo: 

Dovolené:  

- Interní zaměstnanci si do 30. listopadu 2016 vypíší dovolenky, aby vyčerpali do konce 

roku 2016 veškerou dovolenou. Mezi svátky jsou 4 pracovní dny a jeden den pátek 

před svátky (23.12.2016). Vyplněné dovolenky zaměstnanci odevzdají na sekretariát 

IMS. 

CIVT – informace o ukončení provozu wifi sítě FSV_OPEN: 

- Od 1. 12. 2016 přestane ve fakultních budovách Hollar a Opletalova fungovat wifi síť 

FSV Open s otevřeným přístupem. Uživatelům wifi připojení z řad studentů a 

zaměstnanců bude nadále sloužit síť Eduroam (návod na připojení k dispozici zde 

http://intranet.fsv.cuni. cz/FSVINT-1039.html). Ostatním uživatelům bude určena 

paralelní síť FSV UK. Heslo pro připojení k ní bude k dispozici na vrátnici v obou 

budovách a v místnostech, které fakulta pronajímá externím subjektům (viz 

http://www.fsv.cuni.cz/ FSVTEMP-515.html). Důvodem jsou bezpečnostní opatření a 

nová pravidla používání veřejných sítí iniciovaná univerzitním UVT. 

Uznávání publikační činnosti jako studijní povinnost v Ph.D. studiu: 

- Uznání publikace se spoluautorským podílem za studijní povinnost rozhodne garant 

oboru po dohodě se školitelem. 

Sabbatical Dr. B. Zilynského: 

- Vedení projednalo návrh sabbaticalu Dr. B. Zilynskyj na LS 2017 a souhlasí 

s předložením příslušné žádosti děkanovi.  

Mediální školení: 

- D. Emler informoval o nabídce mediálního školení ze strany B. Procházkové.  
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SIMS: prezentace IMS na středních školách: 

- Zástupkyně SIMS informovala o nadcházející propagační akci na středních školách. 

Vedení IMS vysoce oceňuje tuto aktivitu. 

 

Den německých studií: 

- Den německých studií proběhne dne 7. prosince 2016 na Goethe Institutu. Přesný 

program bude zveřejněn na webových stránkách KNRS: knrs.fsv.cuni.cz.  

Zapsal: T. Nigrin 

Schválil: J. Vykoukal 

 

Příloha 1: Projekty podané do soutěže GAUK 2016 - Institut mezinárodních studií 

     

  
Číslo 

projektu Řešitel Název projektu Vedoucí 

1 632217 

Mikuláš 

Zvánovec 

České a německé nacionální obranné spolky a jejich vliv na 

nacionalizaci česko-německé jazykové hranice v Čechách v 

letech 1880-1938 O. Konrád 

2 288217 

Lucie 

Kadlecová 

Státní suverenita v kybernetickém prostoru: Moderní 

chápání klasického konceptu T. Weiss 

3 286217 

Yevhen 

Kutsenko 

Praktiky používání "electoral techniques" v parlamentních 

volbách na Ukrajině: regionální aspekt M. Kubát 

4 678317 Tomáš Juhás Secese malých států v kontextu Evropské unie Z. Kasáková 

5 800217 

Tereza 

Auzká 

Manifestace identity německé menšiny na hřbitovech v 

Medzevě K. Králová 

6 32217 

Nikola 

Karasová Parakratos: Realita a interpretace K. Králová 

7 152217 

Roksolana 

Dryndak 

Ruská občanská společnost: Dopady zákona o zahraničních 

agentech K. Svoboda 

8 286417 

Tereza 

Svobodová 

Jaderný odpad v Německu: společenské, politické a právní 

aspekty T. Nigrin 

9 606217 Daniel Heler 

Severní Kosovo a kosovští Srbové mezi Bělehradem a 

Prištinou: Zamrznutý regionální konflikt v post-

jugoslávském geopolitickém kontextu F. Šístek 

10 800417 Jaromír Volf 

Reforma strategického odvětví na pozadí transformace 

hospodářství: proměny železniční dopravní politiky v 

Československu a v České republice v letech 1986 až 1997 T. Nigrin 

11 1058717 Oleg Šenšin 

Výuka dějepisu jako součást politiky národní paměti. 

Ukrajina před a po roce 2014. B. Zilynskij 

 


