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Zápis ze schůze vedení IMS ze dne 21. února 2017 

 

Přítomni: 

Dr. D. Emler, předseda AS FSV UK 

Dr. S. Horák, vedoucí KRVS 

PhDr. L. Jůzová, sekretariát IMS 

Dr. Z. Kasáková, proděkanka pro zahraniční styky 

Doc. O. Konrád, vedoucí KNRS  

Dr. K. Kozák, vedoucí KSS 

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 

 

Bc. E. Černovská, zástupkyně SIMS  

Bc. E. Koptišová, zástupkyně SIMS 

T. Lišková, zástupkyně SIMS 

 

Omluveni: 

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

 

 

 

1) Vedení IMS vzalo na vědomí: 

 

Termíny příštích porad: 7.3., 21.3., 4.4., 18.4., 2.5., 16.5. od 12:30 do 13:50. 

 

Projekt Jean Monnet Centre of Excellence/NIECE: 

- KES podává žádost o projekt na tři roky. Hlavním řešitelem I. Šlosarčík.  

Republikové hodnocení pracovišť: 

- IMS poslalo seznam srovnatelných pracovišť pro republikové hodnocení. Vyřizuje 

proděkan pro vědu a výzkum J. Krejčí.  

Nové formuláře: 

- Došlo k úpravě struktury formulářů ekonomického oddělení, byly rozčleněny do 

jednotlivých sekcí. Byla přidána anglická verze objednávky, kterou je možné společně 

s českou verzí využít při objednávkách do zahraničí.  

- V sekci „veřejné zakázky“ jsou nové formuláře a vzory smluv.  

- Nově jsou zřízeny formuláře DPP a vstupní karta zaměstnance, které reflektují na 

požadavky daňového portálu Finanční správy ČR. U formuláře DPČ + vyúčtování 

došlo k úpravě podpisů. 

- Dodatek k DPČ a DPP byl nahrazen. Nově je zřízena "Dohoda o změně DPČ + DPP". 

- Nově byly dále upraveny: Smlouva o cestovních náhradách – student 

("nepojmenovaná smlouva"), Smlouva o cestovních náhradách - zahraniční expert 
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("nepojmenovaná smlouva"), Žádost o založení nového střediska - příkazce operace, 

správce rozpočtu. 

- Od 1. 3. již nebudou přijímány staré formuláře včetně DPP. 

- I nadále dochází ke kontrole stávajících formulářů, aby byly v souladu s nově 

vydanými opatřeními. Anglické verze budou postupně doplňovány.  

- Formuláře drobného vydání musí být předány děkanátu nejpozději do 10. dne 

následujícího měsíce po datu nákupu. Není možné požadovat proplacení alkoholu 

(včetně piva a vína).    

 

Zahraniční cesty: 

 

- Na intranetu fakulty bylo zveřejněno Opatření děkana 5/2017 - Organizace pracovních 

cest, které sebou přináší i nové formuláře. Důležitou změnou v těchto formulářích jsou 

podpisy.  

- Dále byl stanoven finanční limit pro ubytování (čl. 6 Opatření děkana 5/2017) a 

platnost zkoušky ze školení řidičů při používání osobního vozidla byla stanovena 

pouze na 2 roky. 

- Od 1. 3. již nebude děkanát akceptovat předkládané cestovní příkazy, vyúčtování 

pracovní cesty, žádost o zálohu na pracovní cestu apod. na starých formulářích.  

- Vedení IMS žádá zaměstnance o součinnost a používání aktuálních formulářů 

zveřejněných na intranetu FSV. 

 

Fotografování zaměstnanců: 

- Děkanát nabízí zhotovení portrétů interních zaměstnanců profesionálním fotografem. 

Snímky budou umístěny do seznamu osob na webu FSV, zároveň budou zaměstnanci 

volně k užití. Fotografování zaměstnanců proběhne v první polovině března.   

- Nabídka platí pouze pro nové zaměstnance a ty, kteří v minulosti této nabídky 

nevyužili.  

- Zájemci se nahlásí do 1. 3. paní Zapotilové.     

 

MUA: 

- MUA nabízí pracovní místo pro postdoktorandy na 12–24 měsíců s nástupem 

1. 7. 2017.  Více informací viz http://www.mua.cas.cz/cs/novinky/pracovni-misto-pro-

postdoktorandy-od-1-7-2017-1206  

 

2) Vedení IMS projednalo: 

 

Přijímací řízení 2017: 

- Přijímací řízení IMS 2017 bude probíhat 1. 6. 2017 v místnostech J1034, J1031, 

J2080, J2075, J3015.  

- Uzávěrka pro přihlášky na cizojazyčné obory je 3. 3. 2017. Komise pro 1. kolo 

přijímacího řízení na cizojazyčné obory – T. Nigrin, J. Vykoukal, T. Weiss.   

- Přijímací řízení obor SKS dne 30. 5. v místnosti 2018 v čase 9:00-12:00. Obor NSS a 

SKS (ústní) dne 2. 6. v místnosti 3093 v čase 9:00-16:00. 

- Přihlášky ke studiu (bc. i mgr.) se nově podávají na studijní oddělení do konce března. 

 

http://www.mua.cas.cz/cs/novinky/pracovni-misto-pro-postdoktorandy-od-1-7-2017-1206
http://www.mua.cas.cz/cs/novinky/pracovni-misto-pro-postdoktorandy-od-1-7-2017-1206
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Rigorózní řízení: 

- Rigorózní řízení proběhne v termínu 13. – 24. 3. Hlásí se dva studenti z KSS. Vedení 

KSS sestaví komisi do příští schůze vedení. 

Projekt KNRS: 

 

- Projekt „Grenze/n in nationalen und transnationalen Erinnerungskulturen zwischen 

Tschechien und Bayern“ – součástí konsorcia je KNRS a Uni Regensburg (prof. 

Nekula). 

- Projekt zahrnuje spolupráci v rámci zaměstnání studentů doktorského studia (2 místa) 

a uspořádání workshopů na dané téma. 

Komise pro Fond mobility: 

- Komise pro Fond mobility bude zasedat 23. 3. v 9:00 v místnosti H212. Za IMS se 

bude komise účastnit D. Emler.  

Erasmus+: 

- Kvóta pro IMS byla stanovena na 48 míst. Vyhláška IMS je v přípravě. Výběrové 

řízení bude probíhat v termínu 2. – 15. 3. Bude stanoven termín a komise. 

Hostující vědci na IMS: 

- 3x ročně bude probíhat výběrové řízení na vědce hostující na IMS (leden, březen, 

září). Délka pobytu bude 14 dní – 6 měsíců.  

Rada pro vnitřní hodnocení: 

- V březnu děkanát pošle dokumenty pro akreditaci. Řeší se počty hodin přímé výuky 

semestrálně u kombinovaného studia (navýšení oproti stávajícímu stavu), uvolnění 

podmínek pro přidělení funkce garanta, atd. 

Novostavba Jinonice: 

- Vedení IMS se usneslo pozvat na schůzi vedení proděkana pro rozvoj T. Karáska 

k jednání o projektu nové budovy. IMS hodlá přednést svoji představu o počtu 

místností pro katedry, která vychází z reálných potřeb. Současná podoba návrhu není 

pro IMS akceptovatelná.  

Pomvědi: 

- KES: V. Kubiš (v.kubis@email.cz), V. Jirásek (jirasek.vojtech@gmail.com) 

- KNRS: A. Fojtíková (anezka.fojtikova@gmail.com), A. Jeřábková 

(anickajerabkova@gmail.com) 

- Ostatní katedry nahlásí své pomvědy do příští schůze vedení. 

- V případě velkých akcí kateder (konference, workshopy, aj.) je možné navíc určit 

pomvědy přímo pro tyto konkrétní akce. Stačí vedení IMS poslat předpokládaný počet 

hodin a pomvědů pro akci.  

- Mezi pomvědy všech kateder bude začátkem března rozdělen úkol obeslat facebook 

vybraných středních škol s nabídkou studia na IMS. Seznam SŠ dodá SIMS. 

Výzkumné semináře IMS + MUA: 

mailto:v.kubis@email.cz
mailto:jirasek.vojtech@gmail.com
mailto:anezka.fojtikova@gmail.com
mailto:anickajerabkova@gmail.com
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- V ZS 2017 budou probíhat semináře v nové budově MUA. Vedení IMS do příští 

schůze zváží další spolupráci v rámci výzkumných seminářů.  

Doktorské studium: 

- Kolokvia se budou konat v druhé polovině dubna a letos jsou povinná pro studenty 

prvního i druhého ročníku.  

- Doktorandi teze odevzdají do 10. 4. 

- OR MD – od 12/2016 členem OR nově O. Matějka. Dále bude navržen nový externí 

člen. 

- OR MTS – od 02/2017 členem OR nově J. Wintr.  

- Dle nových pravidel bude 1 externí člen OR mimo pracoviště UK. Obory budou mít 

mimo předsedů OR také garanty. 

- V řešení jsou nová pravidla pro organizaci doktorského studia. Vedení IMS se jimi 

bude zabývat na některé ze schůzí. 

OBD: 

- Uzávěrka pro vkládání je 13. 3. 

 

3) Různé: 

 

Konference Brexit: 

- Dne 9. 2. se ve Vlasteneckém sále Karolina konala úspěšná konference na téma 

Brexit: Výzvy pro Evropskou unii a Spojené království. Konference měla ohlasy nejen 

v ČR, ale i v zahraničí. Konference byla organizována FSV UK pod záštitou rektora 

UK prof. Tomáše Zimy ve spolupráci s Friedrich-Ebert-Stiftung Praha. Za FSV UK 

byla hlavní pořadatelkou Z. Kasáková ve spolupráci s T. Weissem. Za FES Prague K. 

Boťová.  

 

Zapsala: L. Jůzová 

Schválil: J. Vykoukal  

  

 

 


