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Zápis ze schůze vedení IMS ze dne 7. března 2017 

 

Přítomni: 

Dr. D. Emler, předseda AS FSV UK 

Dr. S. Horák, vedoucí KRVS 

PhDr. L. Jůzová, sekretariát IMS 

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 

Dr. K. Svoboda, člen AS FSV UK  

Mgr. J. Volf, sekretariát IMS 

Doc. J. Vykoukal, ředitel IMS 

Doc. T. Weiss, vedoucí KES; člen AS FSV UK 

 

T. Lišková, zástupkyně SIMS 

 

Omluveni: 

Dr. Z. Kasáková, proděkanka pro zahraniční styky  

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

 

 

1) Vedení IMS vzalo na vědomí: 

 

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

 

Ocenění: 

- Kniha Návraty: Poválečná rekonstrukce židovských komunit v zemích středovýchodní, 

jihovýchodní a východní Evropy (K. Králová, H. Kubátová, eds.) byla nominována 

kolegiem rektora na Hlávkovu cenu. 

GAČR: 

- Grantová agentura ČR vyhlásila soutěž na standardní, juniorské a mezinárodní 

grantové projekty (s Německem, Koreou a Tchaj-wanem) s počátkem řešení od 1. 1. 

2018. Termín zaslání návrhů na oddělení vědy je 27. 3. 

- https://gacr.cz/zadavaci-dokumentace/, http://www.gris.cz/, 

http://intranet.fsv.cuni.cz/FSVINT-1403-version1-postup_gacr2018.docx 

Cena CEFRES: 

- Zvláštní cena platformy CEFRES za nejlepší článek v oboru společenských a 

humanitních věd. Přihláška do soutěže je individuální. http://www.cefres.cz/cs/5521   

 

 

https://gacr.cz/zadavaci-dokumentace/
http://www.gris.cz/
http://intranet.fsv.cuni.cz/FSVINT-1403-version1-postup_gacr2018.docx
http://www.cefres.cz/cs/5521


2 
 

Spolupráce s USA: 

- Gonzaga University (Spokane, Washington) nabízí možnosti spolupráce. Tamní 

studenti se zúčastní jarních/letních škol na IMS.  

Magisterské promoce:  

- Ve středu 15. 3. se konají magisterské promoce, zbývá obsadit 4 místa. Promocí se 

mohou účastnit i doktorandi. 

Pomvědi: 

- KRVS: M. Jasenčáková, K. Hofmeisterová. 

- KES a KNRS viz minulý zápis. KSS dodá jména pí. Pektorové. 

PR IMS: 

- Pro potřeby konferencí a jiných akcí byl zřízen IMS kanál na youtube (možnost 

vkládat videa IMS). Pro více informací a přístupová práva kontaktujte L. Jůzovou.  

Zaměstnanecké benefity: 

- Aktuální seznam benefitů naleznete zde https://intranet.fsv.cuni.cz/FSVINT-1180-

version1.pdf  

Malování: 

- Během letních prázdnin se bude malovat a měnit koberce ve 4 místnostech IMS a 

měnit koberce na chodbě. 

GAUK: 

- 7. 3. Byly zveřejněny výsledky GAUK – je možné je dohledat v aplikaci GA UK 

v rámci SIS. Úspěšnost na IMS je 45%. 

Citační norma AUC ST: 

- Byla aktualizována citační norma časopisu AUC ST. Informace o aktualizované 

normě naleznete zde 

http://stuter.fsv.cuni.cz/index.php/stuter/about/submissions#authorGuidelines 

- Aktualizace se týká hlavně citování některých typů elektronických dokumentů.   

Francouzská studia na KES: 

- KES plánuje změnit neformální specializaci Francouzská studia na Frankofonní 

studia, do kterých budou zahrnuty předměty týkající se různých frankofonních oblastí 

(např. Kanada). KES plánuje rozšířit spolupráci s belgickou a lucemburskou 

ambasádou v oblasti výuky hostujících vyučujících. Odpovědnost za organizaci má E. 

Tomalová. KES uvítá možnosti spolupráce s ostatními katedrami (např. v otázce 

otevření neformální specializace studentům jiných specializací NMTS).        

 

 

 

 

https://intranet.fsv.cuni.cz/FSVINT-1180-version1.pdf
https://intranet.fsv.cuni.cz/FSVINT-1180-version1.pdf
http://stuter.fsv.cuni.cz/index.php/stuter/about/submissions#authorGuidelines
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2) Vedení IMS projednalo: 

 

Příprava pro schůzi AS FSV UK dne 7. 3.: 

- Vedení IMS projednávalo nové předpisy FSV a legislativní postupy a procesy na FSV. 

Opatřeními děkana, jinými předpisy a plánovanými změnami se bude vedení IMS 

zabývat i na dalších schůzích k tomu určených.  

- Vedení IMS pověřilo členy AS FSV UK (D. Emlera, K. Svobodu a T. Weisse) 

k vystoupení na AS jménem vedení IMS, konkrétně v těchto bodech: 

- 1. Vedení IMS žádá o zlepšení komunikace uvnitř fakulty, aby pracovní prostředí na 

fakultě zůstalo přívětivé k zaměstnancům a aby zaměstnanci nebyli zavalováni 

přílišnou byrokratizací a svazováni přehnanými předpisovými limity tam, kde to není 

nutné.  

- 2. Vedení IMS žádá, zda by bylo možné konzultovat připravovaná provozní opatření 

děkana s dostatečným časovým předstihem také na úrovni institutů ještě před jejich 

vydáním. IMS by uvítalo častější porady tajemníků a jednání rozšířeného kolegia 

děkana, kde by se řešily také provozní záležitosti.  

- 3. Vedení IMS žádá zrušení Opatření děkana č. 5/2017 a jeho nahrazení novým 

opatřením, které bude předem konzultováno, dále dílčí změny v harmonogramu ak. 

roku 2017/2018 (včetně jeho zveřejnění ve verzi, kde je možné vyhledávat 

elektronicky) a zlepšení informovanosti pracovníků v případě změn studijních 

předpisů. Vedení IMS nesouhlasí mimo jiné s vytvořením limitů pro hodinovou sazbu 

u DPP a nesouhlasí s limitem 5.000 Kč pro drobná vydání.  

Novostavba Jinonice: 

- Vedení IMS podporuje rozvojové plány fakulty v objektu areálu UK Jinonice a 

očekává od něho výrazné zlepšení stávajícího stavu a vybudování pracoviště se 

zázemím na úrovni 21. století. Vedení IMS se bude návrhu věnovat na samostatné 

schůzi k tomu určené a bude na ni přizván proděkan pro rozvoj T. Karásek. Vedení 

IMS požaduje, aby návrh přestavby a dostavby podle stejných pravidel pro všechny 

reflektoval skutečné potřeby institutů v moderní době a umožňoval jejich další rozvoj 

do budoucna, nikoliv konzervoval stávající nevyhovující podmínky.  

Přijímací zkoušky: 

- Přijímací řízení IMS (bc. i mgr.) bude probíhat 1. 6. 2017 v místnostech J1034 (270 

míst), J1031 (82 míst), J2080 (65 míst), J2075 (45 míst), J3015 (48 míst).  

- Přijímací řízení obor SKS dne 1. 6. 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 podávají na studijní oddělení do konce března, po 

sečtení všech uchazečů bude vytvořen harmonogram. 

Státní zkoušky: 

- Bakalářské MTS 12. a 13.6.  

- Bakalářské HVK a MTSK 14. 6.  

- Magisterské KES 19. a 20. 6.  

- Vedoucí KNRS, KRVS a KSS dodají termíny. 

Erasmus: 
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- Na stránkách IMS byla vyvěšena vyhláška Organizace výběrového řízení v rámci 

programu Erasmus+ na IMS na akademický rok 2017/2018 

(http://ims.fsv.cuni.cz/IMSFSV-315.html).  

- Výběrové řízení: KNRS – 9. 3. komise č. 1 (Konrád, Svobodová), komise č. 2 

(Šmidrkal, Zvánovec), komise č. 3 (Emler, Štambera). KRVS – 9. 3. komise (Horák, 

Švec). KES – 13. 3. komise č. 1 (Weiss, Matějka), komise č. 2 (Najšlová, Váška), 

komise č. 3 (Young, Mejstřík). 

- Po zpracování výsledků 14. 3. bude případně vypsáno 2. kolo výběrového řízení, které 

by se konalo 16. 3. Podklady dodá J. Volf. 

- Výběrové řízení OZS probíhá 9. a 10. 3. 

- Není možné dofinancování Erasmus výjezdů z účelového stipendia, z tohoto důvodu 

byly zrušeny tříměsíční pobyty. Výjezdy jsou pouze čtyř a pětiměsíční.  

Stipendia KNRS: 

- KNRS obdržela prostředky na doktorandské výjezdy do Německa. KNRS shání 

doktorandy se zájmem o pobyt na univerzitě v Düsseldorfu. KNRS nabízí 2x 

dvouměsíční pobyt na tamní univerzitě a 1x měsíční. Téma disertace by se mělo 

vztahovat k Německu. Zájemci zašlou Dr. Konrádovi životopis a téma disertace. 

 

3) Různé: 

 

Křest knihy o Populismu: 

- IMS, Goethe Institut a Heinrich Böll Stiftung si vás dovolují pozvat na křest 

knihy Populismus v časech krize kolektivu autorů z IMS a na následnou debatu o 

současném evropském populismu. 

- V rámci diskuze vystoupí autoři knihy M. Kubát, M. Mejstřík a V. Handl. Následuje 

číše vína. Událost je otevřena pro veřejnost, registrace není nutná. 

- Termín: 3. dubna 2017, v 18.00, Goethe Institut 

 

 

 

Zapsala: L. Jůzová 

Schválil: J. Vykoukal  

  

 

 

http://ims.fsv.cuni.cz/IMSFSV-315.html

