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Zápis ze schůze vedení IMS ze dne 16. května 2017 

 

Přítomni: 

Dr. D. Emler, předseda AS FSV UK 

PhDr. S. Fišerová, PR oddělení FSV 

Dr. S. Horák, vedoucí KRVS 

PhDr. L. Jůzová, sekretariát IMS 

Doc. O. Konrád, vedoucí KNRS  

Dr. K. Kozák, vedoucí KSS 

V. Kraus, CIVT FSV 

Doc. M. Kubát, předseda Oborové rady MTS  

Prof. J. Kučera, předseda Oborové rady MD 

Dr. T. Nigrin, tajemník IMS 

Doc. J. Vykoukal, ředitel IMS 

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

 

Bc. E. Černovská, 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: 

 

Termín příští porady: 30. 5. od 12:30 do 13:50.  

 

Rektorský den: 

 

- Dne 17. 5. je rektorský den. THP (P. Baštová, L. Jůzová, M. Mrzenová, M. Pektorová, 

J. Volf) mají nařízenou práci z domova.    

 

Soutěž Česká hlava: 

 

- Ocenění za vědu a výzkum. Rektor UK na základě rozhodnutí kolegia rektora 

nominuje jednoho kandidáta z předložených nominací. Zašlete své nominace s 

krátkým zdůvodněním do pátku 26. května 2017 S. Voráčkové na Odd. vědy. 

http://www.cuni.cz/UK-4174.html. 

 

Medaile Josefa Hlávky: 

 

- Určena nestorům, zakladatelským a dalším významným osobnostem z českých 

veřejných vysokých škol, české vědy a umění, jako ocenění jejich celoživotního díla 

ve prospěch české vědy, umění a vzdělanosti. Nominace do 22. června na odd. vědy. 

http://www.cuni.cz/UK-8086.html. 

  

 

 

 

http://www.cuni.cz/UK-4174.html
http://www.cuni.cz/UK-8086.html
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2) Vedení IMS projednalo: 

 

Malování + koberce + technika: 

- Vedoucí kateder pošlou do 24. 5. požadavky na malování místností a výměnu koberců 

T. Nigrinovi. Dále zašlou požadavky na novou techniku. 

 

Čerpání dovolené: 

- Zaměstnanci IMS vyplní do 30. května 2017 sdílený dokument, kam zanesou čerpání 

dovolené, a také rozpis služeb na období od 1. července 2017 do 30. září 2017. Na 

základě těchto údajů připraví sekretariát IMS žádanky o dovolenou na zotavenou po 

jednotlivých měsících, které zaměstnanci podepíší do 15. června 2017. AP 

zaměstnanec může mít ke dni 30. září 2017 nejvýše 10 dní nevyčerpané dovolené, 

kterou je povinen vyčerpat do konce kalendářního roku. Nevyčerpané dny dovolené 

nebudou převedeny do dalšího kalendářního roku.  

- Odkaz na sdílený dokument: 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1n0S688UeiSN58QZ8JE_yvA9ehBbv-

zkADKREaI3-S-g/edit#gid=1710219482  

- V případě nevyplnění plánu čerpání dovolené do elektronického formuláře (či 

zasláním mailem M. Pektorové (magda.pektorova@fsv.cuni.cz) ve stanoveném 

termínu bude zaměstnanci nařízena dovolená, na kterou nastoupí nejpozději 15. 

července 2017, a na jejímž konci (tj. k 30. září nejpozději) mu zůstane 10 

nevyčerpaných dní dovolené. 

- Zaměstnanci s dalšími pracovními poměry na UK FSV, AP/VP, nebo při více 

souběžných pracovních poměrech na institutech UK FSV jsou povinni čerpat 

dovolenou souběžně ve svém hlavním i dalším pracovním poměru. 

 

Web IMS a kateder: 

- V rámci schůze vedení proběhla schůzka se S. Fišerovou (PR oddělení FSV) a V. 

Krausem (CIVT) ohledně přípravy nového fakultního webu a webu institutů. Nový 

fakultní web bude přístupný i na mobilních zařízeních a bude testován od července 

2017. Nový fakultní web by měl být naplno zprovozněn od nového akademického 

roku 2017/2018. Nový fakultní web bude mít jednodušší ovládání a nebude spravován 

prostřednictvím DG Client.   

- Nový fakultní web bude mít sjednocené záhlaví s ostatními fakultami dle 

celouniverzitní šablony. Stejnou šablonu pro záhlaví bude mít web IMS a kateder.   

- Nový web IMS/kateder se začne připravovat v průběhu ZS 2017/2018. Web bude 

přístupný na mobilních zařízeních. 

- Vedení IMS požaduje, aby web IMS měl dvě stejné verze – v českém a anglickém 

jazyce. V ostatních jazycích bude pouze stránka s hlavními informacemi. Vedení IMS 

dále požaduje provázanost webu mezi stránkami kateder a institutu, především 

v sekcích lidé, aktuality, vědecké projekty, události, publikace.     

- Konkrétní návrhy bude konzultovat vedení IMS s UX designérkou, PR oddělením a 

CIVT. 

- Další schůzka k webu se uskuteční v září 2017. 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1n0S688UeiSN58QZ8JE_yvA9ehBbv-zkADKREaI3-S-g/edit#gid=1710219482
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1n0S688UeiSN58QZ8JE_yvA9ehBbv-zkADKREaI3-S-g/edit#gid=1710219482
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Doktorské studium: 

- Společná schůze OR MTS a MD se bude konat dne 28. června v 10 hodin v Rytířské 

31, místnost 201. 

- Přijímací řízení do doktorského studia se bude konat dne 15. 6. od 9 hodin. MD 

místnost 2018 a MTS místnost 4018. Komise pro MD (6 uchazečů) – J. Kučera, O. 

Konrád, J. Váška. Komise pro MTS (10 uchazečů) – předběžně M. Kubát, R. Kučera, 

F. Šístek.  

- Doktorandi si vyplní roční hodnocení v SIS (hodnocení již bylo v SIS zpřístupněno) 

do 15. června. Školitelé vyplní roční hodnocení doktorandů v SIS do 20. června.  

- Studenti, kteří nesplnili některou studijní povinnost, si musí vyplnit Dodatek č. XX 

k ISP. 

- Doktorandi, kteří prezentovali své teze dizertační práce na kolokviích kateder, 

odevzdají opravené verze tezí do 5. června elektronicky e-mailem L. Jůzové 

(juzova@fsv.cuni.cz). 

   

3) Různé: 

 

Konference Populismus: 

- Konference "Current Populism in Europe and the Role of the Media", se uskuteční na 

půdě Goethe Institutu v pondělí a úterý 22. a 23. května. Konferenci pořádá IMS 

tradičně ve spolupráci s Heinrich-Böll-Stiftung a Goethe Institutem. Více informací o 

akci naleznete na http://populism.fsv.cuni.cz/ 

či FB https://www.facebook.com/Prague-Populism-Conference-1113357325354477/  

- Registrujte se na e-mail populism@fsv.cuni.cz.  

 

Konference Commemorating the 70th Anniversary of the Marshall Plan: 

- Konference u příležitosti 70. výročí podpisu Marshallova plánu. Konferenci pořádá 

IMS v Knihovně Václava Havla, Ostrovní 13, Praha 110 00 dne 26. května v čase 

9:00–15:00. 

https://www.facebook.com/events/1896888330525107/?acontext=%7B%22ref%22%3

A%223%22%2C%22ref_newsfeed_story_type%22%3A%22regular%22%2C%22feed

_story_type%22%3A%2217%22%2C%22action_history%22%3A%22null%22%7D  

- V rámci konference bude pokřtěna kniha autorů IMS Prezidentství Baracka Obamy: 

naplněné vize? (Fiřtová, Hornát, Sehnálková, eds.).  

 

 

Zapsala: L. Jůzová 

Schválil: J. Vykoukal  
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