
Zápis ze schůze vedení IMS ze dne 7. listopadu 2017 

 

 

Přítomni: 
 

Doc. O. Konrád, vedoucí KNRS  

Dr. K. Kozák, vedoucí KSS 

Doc. M. Kubát, předseda Oborové rady MTS 

M. Mrzenová, sekretariát IMS 

Dr. T. Nigrin, tajemník IMS 

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 

Dr. Z. Kasáková, proděkanka pro zahraniční styky 

Dr. K. Králová, vedoucí KRVS 

Prof. J. Kučera, předseda Oborové rady MD 

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

 

 

 

 

1) Vedení IMS vzalo na vědomí: 

 

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

 

Nová opatření děkana: 

- 30/2017 Pokyny k účetní závěrce za rok 2017 

- 32/2017 Výplaty mezd zaměstnancům a výplaty stipendií studentům Fakulty sociálních 

věd Univerzity Karlovy 

- 33/2017 Postup při uzavírání dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr na Fakultě 

sociálních věd 

 

Budova v Rytířské: 

- Magistrát hlavního města Prahy nabídnul kancelářské prostory na adrese Malé náměstí, 

západně od Staroměstského náměstí (naproti hotelu U Prince). K dispozici je šest kanceláří. 

Výukové prostory zde nejsou, bude se jednat o možnosti využití konferenčních prostor. 

Stěhování zajišťuje L. Jůzová ve spolupráci s panem Balíkem a proběhne v termínu 18.12. 

až 22.12.2017. 

https://www.fsv.cuni.cz/opatreni-dekana-c-302017
http://www.fsv.cuni.cz/opatreni-dekana-c-322017
http://www.fsv.cuni.cz/opatreni-dekana-c-322017
http://www.fsv.cuni.cz/opatreni-dekana-c-332017
http://www.fsv.cuni.cz/opatreni-dekana-c-332017


 

 

2) Vedení IMS projednalo: 

 

OBD – odměny za publikační činnost: 

- Interní zaměstnanci zapíší své letošní publikace do OBD a do interní databáze zřízené pro 

výpočet odměn za publikace. Detailní informace budou rozeslány na maily interních 

zaměstnanců. Deadline pro zanesení publikací do excelové tabulky a OBD je stanoven na 

pondělí 27.11.2017 do 16.00. 

- Publikující si dají pozor na predátorská periodika, viz odkaz 

https://knihovna.cuni.cz/rozcestnik/open-access/zakladni-informace/predatori/ a v případě 

dotazů kontaktují J. Štruncovou, struncov@fsv.cuni.cz, tel. 222 112 258. 

 

SVV:  

- Odměny za výzkum již byly vyplaceny. 

- U studentů, kteří studium ukončili (J. Hornát) nebo mají studium přerušené (M. Jáč, K. 

Divišová) bude zvoleno náhradní řešení formou DPP, zajistí T. Nigrin. 

- Diskuse o příčinách poklesu zájmu studentů o výzkum a publikační aktivity  a možnostech 

jeho řešení. 

 

CDS: 

- T. Nigrin zjistí na oddělení vědy možnosti navýšení rozpočtu na CDS z prostředků SVV 

s cílem rozšířit počty studentů v CDS a podpořit zázemí studentského výzkumu. 

 

Projekty GA UK: 

- Projekty podané za jednotlivé katedry (stav k 7. 11. 2017): 

- KAS – V. Mertová (PhD.) 

- KES – E. Drhlíková (PhD.) a J. Šindelář (Mgr.) 

- KNRS – K. Papežová a T. Svobodová (PhD.) 

- KRVS – J. Mareš a V. Grossová (Mgr.); Ekaterina Zheltova (Ph.D.). 

 

Promoce: 

- Doktorská promoce se koná v pátek 8.12.2017 ve 12 hod ve Velké aule Karolina, promující 

absolventi: J. Hornát (KAS) a M. Dimitrov (KNRS), za IMS se zúčastní O. Konrád a K. 

Kozák. 

 

 

 

 

SIMS: 

https://knihovna.cuni.cz/rozcestnik/open-access/zakladni-informace/predatori/


- SIMS plánuje na rok 2019 Mezinárodní setkání studentských spolků a samospráv;  

možnosti financování s využitím senátních prostředků (AS FSV UK a AS UK) a 

s přislíbenou podporou IMS. 

- Aktivity SIMS směřující k propagaci IMS na středních školáchbudou kompenzovány 

formou stipendia (cestovní náklady a honorář) 

 

3) Různé: 

 

Konference KNRS: 

- O. Konrád požádal ostatní katedry o spolupráci při propagací Konference "1918/19 – the 

local dimensions"; navržena propagace přes H-net. 

 

Konference HUKO: 

- Dne 3. 11. a 4. 11. se v prostorách FSV UK konal IV. Humanitární kongres, zúčastnilo se 

cca 100 lidí.  

- Další kongres je plánován na rok 2019 

 

 

Zapsala: M. Mrzenová 

Schválil: J. Vykoukal  


