
Zápis ze schůze vedení IMS ze dne 10. října 2017 

 

Přítomni: 
Dr. Z. Kasáková, proděkanka pro zahraniční styky  

Doc. O. Konrád, vedoucí KNRS  

Dr. K. Kozák, vedoucí KSS 

Dr. K. Králová, vedoucí KRVS  

Prof. J. Kučera, předseda Oborové rady MD 

M. Mrzenová, sekretariát IMS 

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 

 

E. Černovská, zástupkyně SIMS 

 

Omluveni: 

Dr. D. Emler, předseda AS FSV UK 

PhDr. L. Jůzová, sekretariát IMS 

Doc. M. Kubát, předseda Oborové rady MTS  

 

 

 

1) Vedení IMS vzalo na vědomí: 

 

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

 

Kolegium děkana: 

- Hodnocení vědy – je třeba řešit na úrovni institutu. Prof. Kučera navržen jako koordinátor 

programu PROGRES na FSV. 

- Institucionální akreditace – schválen akreditační návrh malých oborů. Z jednání s 

prorektorkou Wildovou vyplynulo, že je vyvíjen tlak na snížení počtu akreditovaných 

oborů formou jejich integrace. 

- Výstavba Jinonic – povolení bude obdrženo ve 2. polovině roku 2018. 

 

Nová opatření děkana: 

- 27/2017 Organizace doktorského studia na FSV UK 

- 26/2017 Směrnice pro oběh účetních dokladů na Fakultě sociálních věd 

- 24/2017 Poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k 

informacím, ve znění pozdějších předpisů 

- 23/20017 Pravidla pro úlevy na poplatcích spojených se studiem na akademický rok 

2017/2018 na FSV UK 

https://www.fsv.cuni.cz/opatreni-dekana-c-272017
https://www.fsv.cuni.cz/opatreni-c-262017
https://www.fsv.cuni.cz/opatreni-c-2420017
https://www.fsv.cuni.cz/opatreni-c-2420017
https://www.fsv.cuni.cz/opatreni-c-232017
https://www.fsv.cuni.cz/opatreni-c-232017


- 22/2017 Úprava finančních toků mezi jednotlivými studijními programy a pracovišti za 

výuku realizovanou na FSV UK 

- 18/2017 Opatření děkana, kterým se stanovují obsahové, formální a technické náležitosti 

týkající se zpracování a odevzdání závěrečných prací a jejich evidence a zpřístupnění v 

elektronické podobě 

 

Nový systém hodnocení A-F: 

- Od zimního semestru 2017/2018 nastává změna stupnice známek na FSV. Namísto dosud 

užívané klasifikace 1-4 bude užito klasifikace A-F, tj. mezinárodně běžně užívané stupnice, 

označované často jako ECTS grading. V tuto chvíli se na vás obracíme s žádostí, abyste v 

sylabech vašich předmětů tuto změnu reflektovali a studenty s tímto seznámili již na 

počátku semestru. Pro zjednodušení nabízíme vysvětlení jednotlivých stupňů klasifikace a 

doporučení pro její užívání v sylabech. 

- Základní význam A-F je následující: 

A - výtečně (vynikající výkon pouze s drobnými chybami), B - velmi dobře (nadprůměrný 

výkon avšak s určitými chybami), C - dobře (celkově dobrý výkon s řadou výrazných 

chyb), D - uspokojivě (přijatelný výkon, ale se značnými nedostatky), E - dostatečně 

(výkon splňuje minimální požadavky), F - nedostatečně, neprospěl (je zapotřebí značné 

množství další práce). 

2) Doporučení pro užívání klasifikace A-F je následující: Ohodnotiti výkon studenta v 

procentech (0-100 %) a dle nich stanovení klasifikace: 0-50 % = F, 51-60 % = E, 61-70 % = 

D, 71-80 %=C, 81-90 %=2 a 91% a více=A). 

- Transkript - zatím není jasné, jakou bude mít podobu. 

 

MS Office 365 Professional Plus: 

- Možnost využití zdarma plnohodnotného softwarového balíku MS Office 365 Professional 

Plus. Na základě univerzitní rámcové smlouvy nabízí fakulta svým zaměstnancům unikátní 

možnost stáhnout si až na pět zařízení aktuální verzi Office 365 Professional Plus. 

Podrobné informace o postupu při stahování najdete na stránkách CIVT zde 

https://fsv.cuni.cz/pro-zamestnance/centrum-informatiky-vypocetni-techniky/office-365. 

Případné dotazy směřujte přímo na pana proděkana (prodekan.rozvoj@fsv.cuni.cz). 

 

Výjezdy studentů: 

- Studenti musí sledovat aktuální informace na webových stránkách. 

 

 

2) Vedení IMS projednalo: 

 

Čerpání rozpočtů kateder: 

- Vedoucí kateder byli informováni o výši rozpočtových prostředků a byla upřesněna 

pravidla čerpání (akce kateder, konference kateder, nocležné hostů katedry, případně 

mimořádné odměny pro členy kateder).  

https://www.fsv.cuni.cz/opatreni-dekana-c-222017
https://www.fsv.cuni.cz/opatreni-dekana-c-222017
https://www.fsv.cuni.cz/opatreni-dekana-c-182017
https://www.fsv.cuni.cz/opatreni-dekana-c-182017
https://www.fsv.cuni.cz/opatreni-dekana-c-182017
https://fsv.cuni.cz/pro-zamestnance/centrum-informatiky-vypocetni-techniky/office-365


- Částku je doporučeno vyčerpat do konce stávající roku, je ale možné ji převést do roku 

následujícího. 

- Hostující profesoři – bude uskutečněna revize výdajů a jejich přínosu. 

  

Projekt H2020: 

- Systém odměňování – připravit vyhlášku ředitele (podrobnosti konzultovat s oddělením 

vědy) 

- Úvazky se musí vejít do hlavního úvazku, tedy do 1.0 úvazku.  

- U velkých projektů typu GAČR je stanoven limit na žádost, nikoli na čerpání. 

 

Projekty GA UK: 

- KAS - zatím žádný. 

- KNRS – pravděpodobně dva Ph.D. (Papežová a Svobodová). 

- KRVS - pravděpodobně dva mgr. (Mareš a Grossová). 

- KZES – pravděpodobně žádný. 

 

Fond mobility: 

- IMS bude zastupovat L. Kýrová (KAS), čtvrtek 12.10. 2017 v 9:30 hod. 

 

Rigorózní řízení na KRVS: 

- Předsedou komise bude L. Švec. 

- Stanovení termínu konání zkoušek (v rozmezí 16.10.-27.10.2017). 

 

IMS promoce na středních školách: 

- K. Králová je v jednání o setkání s asociací učitelů o případné spolupráci na SŠ. 

- Při vystupování pracovníků/studentů v médiích se povinně uvádí pouze "FSV UK". 

 

Benešova cena: 

- Studentka Johanna Kudrnová (KES) získala Cenu Edvarda Beneše. 

 

Erasmus/stáže: 

- Termín pro odevzdání přihlášek je stanoven na 20.10.2017. 

- Přihlášky se odevzdávají k rukám M. Pektorové. 

- Koordinátorkou je Š. Navrátilová. 

- Zajištěna místnost Rytířská 201 na úterý 24.10. od 9.00-14.00 nebo J2019 na čtvrtek 26.10. 

od 9:30 do 12:00 hod. 

- Katedry nahlásí zástupce po uzavření přihlášek. 



 

Výjezdní zasedání IMS - Litoměřice: 

- Hromadný odjezd – sraz na hlavním nádraží ve čtvrtek 12.10.2017 v 15:30 hod, odjezd v 

15:51 hod, Rychlík Střekov. Koordinátorem přepravy je prof. Kučera. 

- Informovat čekatele o případných volných kapacitách ubytování. 

- Zjistit možnosti parkování v blízkosti ubytování. 

 

Kalendář akcí: 

- Uvádět veškeré akce v interním kalendáři na stránkách IMS.  

 

Nový nábytek: 

- Návrhy na vybavení učeben a kancelářích zasílejte do 18.10. 2017 na email T. Nigrinovi.  

- Dovybavení učebny 3006 a zasedací místnosti 3107. T. Nigrin zažádá o instalaci 

klimatizace do zasedací místnosti 3107. 

 

 

 

3) Různé: 

 

K. Králová – iniciace dohody o spolupráci se CEELI Institute. 

 

S. Horák – Nabízí se spolupráce s Ministerstvem obrany, možnost stáží.  

 

PRAREAS: 

- K. Žaloudková - nastoupí k Š. Navrátilové.  

 

Konference: 

- KES - 30.11.2017 Konference k 20. výročí založení katedry. 

- KES - 31.5.-1.6.2017 European Teaching Conference.  

- KNRS – 10/2018 Konference "1918/19 – the local dimensions"; katedry zjistí zájem o 

účast mezi akademickými pracovníky i doktorandy. 

- KRVS - 7.12.-8.12.2017 ISSR: „Regions of strategic importance: geographical space, 

cultural and political construct, analytical tool“ - http://issr.ff.cuni.cz/programme/ 

 

 

Zapsala: M. Mrzenová 

Schválil: J. Vykoukal  

http://issr.ff.cuni.cz/
http://issr.ff.cuni.cz/programme/

