
1 
 

Zápis ze schůze vedení IMS ze dne 24. října 2017 

 

Přítomni: 

Dr. D. Emler, předseda AS FSV UK 

PhDr. L. Jůzová, sekretariát IMS 

Dr. Z. Kasáková, proděkanka pro zahraniční styky 

Doc. O. Konrád, vedoucí KNRS 

Dr. K. Kozák, vedoucí KSS 

Dr. K. Králová, vedoucí KRVS 

Doc. M. Kubát, předseda Oborové rady MTS  

Dr. T. Nigrin, tajemník IMS; předseda AS UK 

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 

M. Čičmanec, zástupce SIMS 

 

Omluveni: 

Prof. J. Kučera, předseda Oborové rady MD 

 

 

1) Vedení IMS vzalo na vědomí: 

 

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

Dne 31. 10. schůze k akreditaci. 

 

Děkanské volno (27. 10.): 

- THP pracovníci (P. Baštová, L. Jůzová, M. Mrzenová, M. Pektorová, Š. Navrátilová) 

mají nařízenou práci z domova v pátek 27. 10. Tento den bude sekretariát IMS 

uzavřen. 

 

Cena Josefa Vavrouška: 

- Za IMS získala cenu M. Švecová za bakalářskou práci Ekonomický rozvoj kanadské 

Arktidy a dopad těžby nerostných surovin na populaci Inuitů (vedla M. Fiřtová). 

 

Rytířská: 

- KES opustí prostory objektu Rytířská do 31. 12. 2017. Náhradní prostory jsou 

v jednání. 

 

 

2) Vedení IMS projednalo: 

 

Ediční plán Nakladatelství Karolinum: 

- Vedoucí kateder pošlou T. Nigrinovi do 31. října 2017 seznam vědeckých publikací a 

učebních textů, které plánují vydat v rámci katedry v Nakladatelství Karolinum v roce 

2018. (Jméno autora, název publikace/učebního textu, počet stran 

https://is.cuni.cz/studium/dipl_uc/redir.php?id=9fd69bc64fb585cd905b55f78f3bf43b&tid=3&redir=detail&did=179821
https://is.cuni.cz/studium/dipl_uc/redir.php?id=9fd69bc64fb585cd905b55f78f3bf43b&tid=3&redir=detail&did=179821
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rukopisu, předpokládaný termín odevzdání rukopisu ediční komisi fakulty). 

 

Europaeum: 

- V pondělí 23. října se v Karolinu konal seminář o novém programu Europaeum 

Scholars Programme pro doktorandy, který bude probíhat ve spolupráci 4 univerzit 

(Univerzity Karlovy, University of Oxford, Universiteit Leiden a Graduate Institute of 

International and Development Studies, Geneva). 

- Program je určený pro doktorandy z humanitních oborů, jejichž práce se 

dotýká evropských studií (antropologie, mezinárodních vztahů, evropského práva, 

mezinárodního práva, sociologie, politologie, historie, mezinárodních ekonomických 

vztahů, historie, religionistiky, humanitních studií atd.). 

- Uzávěrka přihlášek je 15. 11.  

- Program je plně financován asociací Europaeum. Program má kapacitu 30 míst pro 

všechny univerzity. 

- Podrobné informace jsou přílohou zápisu. 

 

Institucionální akreditace: 

- Dne 31. 10. se od 12:30 do 13:50 v místnosti J3093 bude konat schůze garantů všech 

bakalářských a magisterských studijních oborů IMS a vedoucích specializací 

magisterského studia. Garanty sezve L. Jůzová. 

DOD: 

- Den otevřených dveří IMS se bude konat dne 16. 1. 2018 dle rozpisu na stránkách 

IMS http://ims.fsv.cuni.cz/IMSFSV-261.html, a to včetně doktorského studia  

 

ORCID: 

- Zaměstnanci kateder a interní i externí doktorandi mají povinnost si zřídit personální 

identifikátor ORCID, Scopus Author ID a ResearcherID. Identifikační číslo 

ResearcherID (Web of Science) a Scopus Author ID si autor/ka zakládá pouze v 

případě, že má ve zmíněných databázích Scopus a Web of Science evidované 

publikační výsledky. 

- Po zřízení identifikátoru autor/ka zašle své číslo J. Štruncové (SVI FSV UK). 

- Pro další informace kontaktujte L. Jůzovou. 

 

Spolupráce IMS a SŠ: 

- Vedení IMS vytvoří výběrový seznam středních škol/gymnázií, se kterými bude 

usilovat o užší spolupráci v otázce výuky, propagace IMS, kontaktu se SŠ studenty. 

Koordinací za institut pověřen Ondřej Žíla. 

 

Státní zkoušky NMTS: 

- Studentům bude poskytnut seznam 16 tematických okruhů ke státní zkoušce. Témata 

budou vycházet z kurzů a literatury společného základu a specializací. Dále bude 

zveřejněn seznam literatury. Konkrétní otázky ke státním zkouškám budou neveřejné.   

 

SIMS: 

- Složení nového SIMSu po volbách na začátku akademického roku 2017/2018 je 

přílohou zápisu.   

http://ims.fsv.cuni.cz/IMSFSV-261.html
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- SIMS vznesl žádost, aby se přijímací řízení nekonalo v místnosti J1034 z důvodu 

nevyhovujících stolků pro psaní esejí. IMS se pokusí při nadcházejícím přijímacím 

řízení žádosti vyhovět. 

- Vedení IMS podporuje žádost SIMS, aby studijní oddělení zveřejňovalo nepřítomnost 

studijních referentek na stránkách FSV. 

- Vedení IMS zváží možnosti změn v absolvování povinného kurzu Úvod do ekonomie.  

- Diskuse ohledně kreditového ohodnocení stáží. 

 

3) Různé: 

 

SVV: 

- Do 3. 11. zapíší vedoucí kateder T. Nigrinovi (či administrátoři týmů) seznam výstupů 

za rok 2017 do sdílené tabulky (bude jim zaslána).  

- Katedry dodají jména svých administrátorů SVV obratem (nejpozději do 28.10.2017).  

- KES – M. Mejstřík. 

- KRVS – K. Hofmeisterová 

 

 

GAUK: 

- Vedoucí kateder zjistí do další schůze vedení, kolik magisterských projektů bude za 

katedry podáno. 

- Doktorandi nahlásí záměr podat si projekt GAUK L. Jůzové.   

 

 

 

Zapsala: L. Jůzová 

Schválil: J. Vykoukal  

  


