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Zápis ze schůze vedení IMS ze dne 13. prosince 2016 

 

Přítomni: 

Dr. D. Emler, pověřený vedoucí 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 

A. Vrzal, zástupce SIMS 

 

Omluveni: 

Doc. O. Konrád, vedoucí KNRS  

Dr. K. Kozák, vedoucí KSS 

 

 

 

1) Vedení IMS vzalo na vědomí: 

 

Termín příští porady: 31. 1. 2017 od 12:30 do 13:50. 

 

Provoz sekretariátu: 

- THP pracovníci (P. Baštová, M. Fučíková, L. Jůzová, M. Mrzenová, M. Pektorová) 

mají nařízenou práci z domova ve dnech 23. 12. 2016 – 2. 1. 2017. V těchto dnech 

bude sekretariát IMS uzavřen.  

Státnice v zimním termínu: 

- Studenti se hlásí M. Pektorové.  

- KES:   

o ZES a ES pondělí 6.2.2017: Šlosarčík, Weiss, Váška, Kopicová (ext.) 

o ZES úterý 7.2.2017: Šlosarčík, Kasáková, Matějka, Witz (ext.) 

o ES a ESA středa 8.2.2017: Šlosarčík, Najšlová, Young, Škrábalová (ext.) 

- KAS: nepřihlášen žádný student. 

- KNRS: 1.2.2017 komise bude stanovena pro NRS a ČNS.  

- KRVS: komise bude stanovena. 

- MTS (+kombi): pondělí 23.1.2017 od 14.00 

Přijímací zkoušky: 



2 
 

- Bakalářské přijímací zkoušky IMS se budou konat v Jinonicích. IMS má rezervovány 

místnosti 1031 a 1034 na 1. června 2017.  

Informace z porady tajemníků: 

- Ph.D. studium – veškerá rozhodnutí týkající se ISP je nutné řádně zdůvodňovat včetně 

návrhů na vyloučení ze studia. Roční hodnocení plnění ISP je nutno opatřit 

komentářem.  

- Změny u smluv od 1. 1. 2017 – u smluv bude nově nutné přikládat průvodky. 

Smlouvy budou mít nové formuláře. Kupní smlouvy nad 50.000 Kč se budou nově 

zveřejňovat. Při nákupech nad 50.000 Kč musí být sepsána smlouva nebo musí druhá 

strana potvrdit i objednávku.  

- Bude zřízena centrální evidence smluv studentů vyjíždějících na stáže.  

- Vyhledávací služba Ukaž (ukaz.cuni.cz), která umožňuje všem studentům a 

zaměstnancům UK prohledávat relevantní informační zdroje z jednoho místa, 

neobsahuje veškeré zdroje potřebné pro účely IMS (např. Balkan Insight). 

- Knihovna T. G. M. Jinonice – upozornění, že zpozdné za nevrácené knihy se počítá i  

zaměstnancům. 

Zadávání nových vyučujících do Tajemníka lze až po předchozí registraci do 

rektorátního Who is who a přidělení osobního čísla 

 

 

2) Vedení IMS projednalo: 

 

U3V: 

- Vedoucí kateder zašlou T. Nigrinovi do 20. 12. 2016 seznam tří kurzů (název kurzu, 

vyučující a krátká anotace), které plánují vyučovat v rámci U3V v LS. Výuka pro 

U3V se koná v pracovních dnech v čase 9:30 – 16 hodin. Výuku zajišťují interní 

zaměstnanci IMS nebo doktorandi. Výuka se může konat na Hollaru nebo 

v Jinonicích. Výuka je honorována.  

Administrátoři grantů: 

- Od nového roku bude u veškeré (včetně grantové) finanční agendy stanoven správce 

rozpočtu a příkazce, kteří budou spolupodepisovat veškeré dokumenty týkající se 

financí. Správce rozpočtu bude kontrolovat čerpání financí. Seznam správců a 

příkazců grantů bude sestaven v lednu 2017. U grantů GAUK budou správci rozpočtu 

pověření pracovníci odd. vědy na děkanátu (paní Horníčková). Správci a příkazci si 

následně budou muset vytvořit podpisové vzory na ekon. odd.  

Elektronický oběh dokumentů: 

- Centrální systém FSV bude vytvořen v průběhu druhé poloviny příštího roku. Na IMS 

bude od ledna vytvořena elektronická databáze všech dokumentů zvlášť pro hlavní 

střediska a jedna centrální pro ostatní projekty. Do databáze budou ukládány scany 

dokumentů.  
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- Bude také zřízen google dokument s docházkou všech zaměstnanců na pracoviště. 

Sekretariát bude do dokumentu zadávat veškeré dovolené, neschopnosti a pracovní 

cesty. Všichni zaměstnanci budou moci do dokumentu nahlížet.  

Doktorské studium: 

- Členové komise budou stanoveni předběžně na IMS, následně proběhne jejich 

oficiální jmenování děkanem, předběžně budou stanoveni také oponenti, následně 

potvrzení předsedou komise.  

Konference European Public Policy Conference 2017: 

- Prestižní akce, která bude pořádána za spolupráce IMS na jaře 2017. Místo konání 

bude IES, Opletalova. IMS vybere jednoho organizátora, který bude dojednávat 

smluvní podmínky.  

Humanitární kongres: 

- Mezinárodní kongres ve spolupráci IMS, Univerzity Palackého v Olomouci, 

organizací Člověk v tísni a Lékaři bez hranic se bude se konat na podzim 2017 v Praze 

v Jinonicích. IMS vybere organizátora. 

ISSR: 

- Oficiálně byla zahájena činnost univerzitního Institutu pro studium strategických 

regionů. Za IMS se bude účastnit koordinačních schůzek S. Horák. 

Pomvědi: 

- Vedoucí kateder pošlou e-mail T. Nigrinovi se jménem pomvěda/ů a počtem 

odpracovaných hodin. Pomvědi budou vyplaceni nejpozději v průběhu ledna.  

 „Kánon“ literatury: 

- KNRS dodá kánon literatury. Seznam literatury bude předán studentům první týden 

výuky v LS. 

Rozvrh: 

- Od 1. 1. 2017 přebírá rozvrh od M. Fučíkové L. Filipová. 

- U povinně volitelných předmětů je stanovena hranice pro výuku 5 – 15 studentů. 

Výjimky se budou řešit individuálně. Vyučujícím není povoleno samovolně navyšovat 

kapacitu kurzu bez souhlasu garanta.  

- U kurzů nabízených Erasmus studentům se limity navyšují pouze dle kapacity 

místnosti.  

- Vyučující magisterského kurzu může do sylabu uvést, že kurz není určen pro 

bakalářské studenty, vyučující může sám vyloučit z kurzu bakalářské (Erasmus) 

studenty. 

Plénum IMS: 

- Plénum se bude konat ve středu 21. 12. v čase 17:00 - 18.30 v místnosti J2080. Cílem 

je podat stručnou zprávu o vývoji IMS a jeho agend v roce 2016, účast studentů 
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vítána. Shromáždění je povinné pro celoúvazkové zaměstnance IMS (viz Organizační 

řád, čl.  IX/3).  

Dopis Dopravnímu podniku hl. m. Prahy: 

- Od 7. 1. do 7. 8. bude uzavřena zastávka metra linky B Jinonice. Vlaky zde budou jen 

projíždět. Náhradní autobusová doprava má být zajištěna pomocí linky č. 137 ze 

zastávky Na Knížecí. 

- Děkani fakult, které sídlí v Jinonicích, napsali dopis Dopravnímu podniku hl. m. Prahy 

ohledně zavedení náhradní autobusové dopravy z  nejvhodnější zastávky metra. 

Různé: 

- Studenti vyjíždějící do Washingtonu mají možnost kontaktovat tamější krajanské 

sdružení pro vědu. (Czechoslovak Society of Arts and Sciences, kontakt: Jiří 

Stavovčík, www.svu2000.org, jgs462@yahoo.com). 

  

 

Zapsala: L. Jůzová 

Schválil: J. Vykoukal  

  

 

 

http://www.svu2000.org/
mailto:jgs462@yahoo.com

