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Zápis ze schůze vedení IMS ze dne 26. září 2017 

 

Přítomni: 

Dr. M. Fiřtová, zástupkyně vedoucího KSS 

Doc. O. Konrád, vedoucí KNRS 

Doc. M. Kubát, předseda Oborové rady MTS  

Prof. J. Kučera, předseda Oborové rady MD 

M. Mrzenová, sekretariát IMS 

Dr. T. Nigrin, tajemník IMS 

Mgr. Karel Svoboda, Ph.D., zástupce vedoucího KRVS 

Doc. J. Vykoukal, ředitel IMS 

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

 

B. Navrátilová, zástupkyně SIMS 

 

Omluveni: 

Dr. D. Emler, předseda AS FSV UK 

PhDr. L. Jůzová, sekretariát IMS 

Dr. Z. Kasáková, proděkanka pro zahraniční styky 

Dr. K. Kozák, vedoucí KSS 

Dr. K. Králová, vedoucí KRVS 

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

 

 

1) Vedení IMS vzalo na vědomí: 

 

Termíny příštích porad: 10. 10., 24. 10., 7. 11., 21. 11., 5. 12., 19. 12.  

 

Personální změny na katedrách institutu: 

- KRVS: 

Adrian Brisku, Ph.D. – od 1.9.2017, 1.0 úvazku, Kavkazská problematika, Balkán,   

východní a střední Evropa   

Mgr. Ondřej Klípa, Ph.D. – od 1.9.2017, 0.5 úvazku, výuka až od LS, příprava 

webových stránek 

PhDr. Václav Lídl – od 1.9. 2017, 0.5 úvazku, Postsovětský prostor 

- KSS: 

Tomáš Klvaňa, M.A., Ph.D. – od 1.9.2017, 1.0 úvazku, Mediální otázky v USA   

 

20. ročník Ceny Wernera von Siemense: 

- Siemens, s.r.o. ve spolupráci s rektorem UK hledá a oceňuje nejlepší studenty, vedoucí 

prací, mladé vědce a nejlepšího pedagoga. Vítězové si rozdělí odměny v celkové 

výši 1 000 000 Kč v několika kategoriích, a navíc 5 000 Kč získá ten, kdo doporučí 

vítěze. Počet přihlášených studentů od vedoucího práce není omezen, ani počet 

nominací za univerzitu. Podávání přihlášek bude ukončeno k 27. listopadu na 

https://w5.siemens.com/web/cz/cz/corporate/portal/home/Kariera/studenti_absolventi/

cena_siemens/Pages/cena-siemens.aspx (www.siemens.cz/cenasiemens).  

 

 

https://is.cuni.cz/studium/kdojekdo/index.php?id=fa75ef77098ba1587550892e3c429928&tid=8&do=detailuc&kuc=00251
https://is.cuni.cz/studium/kdojekdo/index.php?id=fa75ef77098ba1587550892e3c429928&tid=10&do=detailuc&kuc=35929
https://is.cuni.cz/studium/kdojekdo/index.php?id=fa75ef77098ba1587550892e3c429928&tid=11&do=detailuc&kuc=25901
https://is.cuni.cz/studium/kdojekdo/index.php?id=fa75ef77098ba1587550892e3c429928&tid=13&do=detailuc&kuc=49819
https://is.cuni.cz/studium/kdojekdo/index.php?id=fa75ef77098ba1587550892e3c429928&tid=12&do=detailuc&kuc=63558
https://w5.siemens.com/web/cz/cz/corporate/portal/home/Kariera/studenti_absolventi/cena_siemens/Pages/cena-siemens.aspx
https://w5.siemens.com/web/cz/cz/corporate/portal/home/Kariera/studenti_absolventi/cena_siemens/Pages/cena-siemens.aspx
http://www.siemens.cz/cenasiemens
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GAUK: 

- Grantová agentura UK vyhlásila soutěž na podávání projektů s počátkem řešení v 

roce 2018. Projekty na 1-3 roky si mohou podávat studenti magisterského a 

doktorského studia. http://www.cuni.cz/UK-2446.html  

- Aplikace pro podávání projektů bude otevřena od 9. října 2017. Informační semináře 

pro žadatele se budou konat 10. října od 14:30 a 13. října od 10:00 v místnosti H212, 

Smetanovo náb. 6 (budova Hollaru). 

- Termín elektronického podání na odd. vědy: 10. listopadu 2017.  

- Vedoucí kateder: zpráva o podaných/chystaných projektech na vedení 7.11.      

  

Mimořádné ceny rektora pro studenty Univerzity Karlovy 2017: 

- Cena je udělována studentům za čin, popřípadě činnost, vykonaný během studia a 

prokazující mimořádnou občanskou statečnost nebo obětavost a zvlášť záslužnou 

osobní angažovanost; za dosažení mimořádných výsledků v průběhu studia v oblasti 

vědy a výzkumu; nebo za mimořádné vysoké ocenění při provozování kulturních či 

uměleckých aktivit nebo za skvělé sportovní výsledky v mezinárodních soutěžích. 

Viz Opatření rektora č. 48/2017. Odůvodněné návrhy na Mimořádnou cenu rektora 

2017 lze zasílat na sekretariát děkana do pátku 13. 10. 2017. 

 

Insignie: 

- Slavnostní uvedení se bude konat dne 18.1.2018. 

 

Inventarizace: 

- V souvislosti s inventurami v roce 2017 byla ustanovena dílčí inventarizační komise 

ve složení: M. Pektorová (Jinonice), L. Jůzová (Rytířská). 

 

Fond mobility: 

- Uzávěrka přijímání přihlášek na institutu je 5.10.2017. 

 

Provoz sekretariátu: 

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

práci z domova v pátek 29.9.2017. Tento den bude sekretariát IMS uzavřen. 

 

2) Vedení IMS projednalo: 

 

Rigorózní řízení: 

- Je třeba stanovit předsedu rigorózní komise (obor BECESC) a termín konání zkoušek 

(16.10.-27.10.2017).  

- Uchazeči (L. Dlábik) byla uznána diplomová práce za práci rigorózní, proběhnou 

pouze zkoušky, obhajoba nikoliv. 

 

Doktorské studium: 

- Prof. J. Kučera informoval o úspěšných doktorských obhajobách J. Hornáta a M. 

Dimitrova. 

http://www.cuni.cz/UK-2446.html
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- Termíny doktorských zkoušek budou dohodnuty na konci ledna (22.1.-26.1.2018). 

- Po výběrovém řízení do Centra doktorských studií IMS byly na akademický rok 

2017/2018 přijaty L. Kadlecová a N. Karasová. 

-  

COIMBRA: 

- IMS bude zastupovat v sekci Social sciences and humanities dr. M. Young. 

 

ORCID: 

- Vedení Univerzity Karlovy přijalo na základě rozhodnutí vlády ČR z 13. 1. 2016 

Opatření rektora č. 28/2016 – Zavedení personálních identifikátorů pro jednoznačnou 

identifikaci autora publikovaného výsledku na Univerzitě Karlově -

 http://www.cuni.cz/UK-7649.html 

- Povinnost založit si personální identifikátory mají všichni: 

 akademičtí a vědečtí pracovníci 

 studenti doktorského studia (interní i externí) 

 další publikující zaměstnanci a studenti UK. 

- Vedoucí kateder si zkontrolují, zda mají své členy v této databázi. 

- Chybí registrace několika doktorandů. 

- Finální verzi zkontroluje sekretariát a poté zašle paní Štruncové. 

- Všichni registrovaní musí v každé své další publikaci uvádět svůj personální 

identifikátor ORCID. 

- Požádat oddělení vědy, zda by dalo do pořádku databáze publikací. 

- Vedoucí kateder podají zprávu na vedení 10.10.2017 

 

Formulář pro cesty doktorandů: 

- Opatřením děkana došlo k zavedení formuláře pro cesty doktorandů. Vyplňují se před 

cestou a zůstávají u příkazce operace. 

 

PRAREAS: 

- Na dotaz z RUK ohledně přijímacích pohovorů PRAREAS odpoví zástupce 

PRAREAS (metodika přijímacích pohovorů kopíruje ve světě běžnou praxi). 

 

ERASMUS+: 

- Vedoucí kateder navrhnou dvě osoby za katedru, jednu hlavní a jednu do zálohy. 

- Do komise KES byli navrženi L. Kadlecová a J. Váška. 

 

Internacionalizace: 

- Výsledky – všechny budoucí akce byly akceptovány, z refundací akceptovány čtyři ze 

sedmi navržených v hodnotě cca 85.000,-Kč. Úspěšní žadatelé budou informováni. 

 

 

 

http://www.cuni.cz/UK-7649.html
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RVH: 

- Institucionální akreditace UK – úspěšně zpracována, po schválení vedením UK bude 

odeslána na Národní akreditační úřad. 

 

Výjezdní zasedání: 

- Institucionální akreditace UK. 

- Publikace – (systém hodnocení, připraví J. Kučera) 

 

Web institutů: 

- Od 18.9.2017 fungují nové webové stránky univerzity.  

- V říjnu nejpozději v listopadu paní Fišerová plánuje znovu i s UX designérkou obejít 

instituty a ukázat již stávající řešení v barvách institutů i redakční systém, plus návrh 

hlavní struktury od designérky. Pak by dostala firma zadání a pár měsíců na tom bude 

pracovat, tedy zřejmě reálné je spuštění někdy v letním semestru (možná před 

začátkem). S redakčním systémem budou pak správci seznámeni na školení. Do té 

doby je třeba promyslet, zda bude pouze anglická verze webu nebo i česká. V případě 

obou verzí by bylo třeba, aby jeden člověk zajišťoval jednolitost obou verzí. 

 

Komentář k rozvrhu na ZS 2017/2018: 

- Výchozí údaje a hlavní závěry jsou uvedeny v dokumentu na 
https://docs.google.com/document/d/1j9mVbXqguOqaCmUzOxVABqC0MkKxJ5MQX1RqBz73-3E/edit 

 

SIMS: 

- Kapacita k teritoriálním seminářům – informovat studenty o “virtuálních rozvrhových 

lístcích“. 

- SZZ NMTS, forma přijímaček (Bc, i Mgr.) – Informace budou k dispozici během 

října. 

- Úřední hodiny studijního oddělení – Nespokojenost studentů s kratšími úředními 

hodinami. Doporučeno vyřešit přes studentský senát. 

- Dotazy ohledně jazyků je třeba řešit s KJP (pí Mistrová). 

- Většina ostatních výzev byla zohledněna. 

 

3) Různé: 

 

Formulář pro cesty doktorandů 

 

 

Zapsala: M. Mrzenová 

Schválil: J. Vykoukal  

  


