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Zápis ze schůze vedení IMS ze dne 21. března 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  

Dr. K. Kozák, vedoucí KSS 

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 

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

 

Bc. E. Černovská, zástupkyně SIMS 

E. Fischerová, členka AS FSV, předsedkyně SIMS 

Mgr. T. Svobodová, členka AS FSV  

 

Omluveni: 

Doc. O. Konrád, vedoucí KNRS  

 

 

1) Vedení IMS vzalo na vědomí: 

 

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

 

Úpravy opatření děkana: 

- Došlo k úpravám opatření děkana. Opatření děkana č. 5/2017, čl. 4 odst. 3 Školení 

řidičů - Doba platnosti zkoušky řidičů je pro účely pracovních cest na FSV UK 3 roky. 

Opatření děkana č. 1/2017, čl. 4. - došlo k úpravám podmínek písemné formy u smluv, 

platnosti a účinnosti smluv. Maximální výše drobného vydání byla stanovena na 

10.000 Kč (Opatření děkana č. 33/2016). 

Nová opatření děkana: 

- Byla vydána nová opatření děkana. Opatření děkana č. 10/2017 – Studijní pobyty 

celoživotního vzdělávání na FSV UK v rámci studijních programů v českém jazyce 

(účinnost od 1. 4.). Opatření děkana č. 9/2017 – Poplatky za úkony spojené 

s habilitačním řízením a s řízením ke jmenování profesorem na FSV UK (účinnost od 

13. 3.). 

Konference k Marshallovu plánu: 

- 26. 5. proběhne v prostorách knihovny Václava Havla v Ostrovní ulici konference k 

70. výročí podpisu Marshallova plánu, kterou malým grantem podpořilo 

velvyslanectví USA. Hlavním řečníkem bude Daniel Hamilton z Johns Hopkins 
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University/SAIS. Následovat budou jednotlivé panely. Kontaktní osoby za IMS – M. 

Fiřtová, Z. Kasáková.  

 

Novostavba Jinonice: 

- Proces zpracování projektu byl vzhledem k formální chybě pozdržen. Projekt bude 

konzultován na schůzi vedení IMS a proděkana T. Karáska dne 28. 3.   

 

2) Vedení IMS projednalo: 

 

Úprava předpisů FSV: 

- Vedení IMS vyjadřuje politování nad způsobem komunikace uvnitř FSV ohledně 

přípravy nových předpisů. Vedení IMS žádá o konkrétní stanovení termínů pro 

projednávání jednotlivých předpisů, dostatečný časový prostor pro připomínkování a 

přehledné sdílení dokumentů ke komentářům s pokyny.  

- Dokumenty by měly být poskytnuty institutům v dostatečném časovém předstihu, aby 

mohly být projednány na úrovni institutů.  

- Vedení IMS okomentuje aktuální seznam dokumentů před jednáním legislativní 

komise AS FSV. 

- Jednání legislativní komise AS FSV se bude účastnit D. Emler. 

 

Komise pro Fond mobility: 

- Komise pro FM ve čtvrtek 23. 3. se bude za IMS účastnit D. Kolenovská. 

 

Vědecká rada FSV: 

- IMS reviduje seznamy osob do státnicových komisí, které budou předloženy ke 

schválení na jednání vědecké rady FSV v květnu. 

 

Ocenění: 

- Hlávkova cena – návrh KES (M. Mejstřík). 

- Cena MŠMT pro vynikající studenty a absolventy (tři kategorie – bc., mgr., dokt.). 

Vedoucí kateder nominují studenty do 19. 5. Více informací  

http://www.msmt.cz/dokumenty/statut-ceny-ministra-skolstvi-mladeze-a-telovychovy 

 

Propagace IMS u uchazečů: 

- IMS disponuje pro účely propagace pouze fotkami omezeného počtu studentů IMS, 

pořízenými ve spolupráci se SIMS. Vedení IMS osloví s prosbou o pomoc při 

propagaci IMS známé youtubery.  

- Vedení IMS zjistí možnost vytvoření profesionálního propagačního videa u PR 

fakulty. IMS připraví pod odborným vedením scénář k videu.  

http://www.msmt.cz/dokumenty/statut-ceny-ministra-skolstvi-mladeze-a-telovychovy
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- Vedení IMS preferuje pro příští akademický rok vytvořit plakátky pro uchazeče 

v češtině i slovenštině. Vedení IMS očekává vyhodnocení přínosu posunutí data 

odevzdání přihlášek na konec března s možností otevření diskuze o přesunu data 

odevzdání zpět na konec února.  

 

Party zaměstnanců IMS: 

- IMS party pro zaměstnance se koná 6. 4. od 18:00 v Klubu cestovatelů, odkaz 

http://www.hedvabnastezka.cz/klub-cestovatelu-praha/  

Přednáška zahraničního profesora: 

- Prof. Pierre Allan (University of Geneva) navštíví výuku L. Rovné dne 28. 3., kde 

bude mít přednášku na téma Etika v mezinárodních vztazích. Následně proběhne 

schůzka s ředitelem IMS. 

Vyhlášení soutěží: 

- V krátké době budou vyhlášeny nové výzvy PRIMUS a UNCE.    

 

3) Různé: 

 

Schůzka vyučujících IMS se studenty: 

- Proběhne schůzka vyučujících IMS se studenty podle jejich specializací. Návrhy 

termínů dodá vedení IMS. 

SIMS: 

- SIMS zve na IMS Karaoke Party dne 23. 3. od 20:00 v Jampa Dampa Prague - LGBT 

Music Bar (V Tůních 1770/10, 120 00 Praha). 

https://www.facebook.com/events/1910184435895526/ 

- 2. 4. v 10:30–17:00 proběhne Pětiboj FSV – sportovní turnaj v prostorách Gymnázia 

na Vítězné pláni (Na Vítězné pláni 1160, 140 00 Praha). 

https://www.facebook.com/events/1795280794128596/ 

- 3. 4. v 17:30 proběhne přednáška na téma: Analýza předvolební situace ve Francii. 

https://www.facebook.com/events/410185719346341/ 

 

 

 

Zapsala: L. Jůzová 

Schválil: J. Vykoukal  

  

 

 

http://www.hedvabnastezka.cz/klub-cestovatelu-praha/
https://www.facebook.com/JampaDampaPraha/
https://www.facebook.com/JampaDampaPraha/
https://www.facebook.com/events/1910184435895526/
https://www.facebook.com/pages/Gymn%C3%A1zium-na-V%C3%ADt%C4%9Bzn%C3%A9-pl%C3%A1ni/255322604601375
https://www.facebook.com/pages/Gymn%C3%A1zium-na-V%C3%ADt%C4%9Bzn%C3%A9-pl%C3%A1ni/255322604601375
https://www.facebook.com/events/1795280794128596/
https://www.facebook.com/events/410185719346341/
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