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Zápis ze schůze vedení IMS ze dne 21. listopadu 2017 

 

Přítomni: 

Dr. D. Emler, předseda AS FSV UK 

Dr. L. Filipová, sekretariát IMS 

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 

Doc. J. Vykoukal, ředitel IMS 

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

 

E. Černovská, zástupkyně SIMS 

 

Omluveni: 

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: 5. 12., 19. 12.  

 

Rytířská: 

- KES se do konce roku přesune na Malé náměstí (vedle Domu U Minuty). Počet 

kanceláří, které budou k dispozici IMS, je v jednání. Výukové prostory zde nejsou, 

bude se jednat o možnosti vypůjčení místnosti na blokovou výuku. 

 

Nová opatření děkana: 

- Všichni zaměstnanci a zejména vedoucí kateder se seznámí s novými opatřeními 

děkana: 

- Č. 30/2017 - Pokyny k účetní závěrce za rok 2017  

(https://www.fsv.cuni.cz/opatreni-dekana-c-302017).  

- Č. 23/2017 - Rules for reductions in study-related fees for the academic year of 

2017/2018 at FSV UK  

(https://www.fsv.cuni.cz/deans-provision-no-232017). 

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

sociálních věd Univerzity Karlovy 

(https://www.fsv.cuni.cz/opatreni-dekana-c-322017).  

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

Fakultě sociálních věd  

(https://www.fsv.cuni.cz/opatreni-dekana-c-332017).  

- Č. 21/2017 - Opatření o řízení bezpečnosti a ochraně zdraví při práci 

(https://www.fsv.cuni.cz/opatreni-dekana-c-212017).  

- Opatření děkana týkající se BOZP a PO  
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(https://www.fsv.cuni.cz/pro-zamestnance/vnitrni-predpisy-dokumenty/bozp-po).  

Akreditace: 

- Kompletní sady formulářů k akreditaci se musí odevzdat v termínech: 

- Pregraduální programy – březen 2018. 

- Joint a double degree – únor 2018. 

- Postgraduální programy – duben 2018. 

GAUK: 

- Podané projekty za IMS:  

- KNRS: Kateřina Papežová, Tereza Svobodová  

- KRVS: Veronika Grossová, Daniel Heler, Ekaterina Zheltova 

- KES: Eva Drhlíková, Jakub Šindelář  

- KSS: Nataša Heleta, Jiří Pondělíček.  

 

2) Vedení IMS projednalo: 

 

Rozvrh: 

- Rozvrh na letní semestr musí být zadán do SIS do 29. 1. 2018. Studenti se zapisují do 

předmětů od 5. 2.  

- Do 28. 11. garanti zkontrolují a aktualizují Karolinky jednotlivých oborů na letní 

semestr. 

- Vedoucí kateder/garanti zanesou do sdíleného dokumentu veškerou plánovanou 

blokovou výuku na letní semestr včetně zahraničních vyučujících. Dokument pošle L. 

Filipová 

(https://docs.google.com/document/d/1XIi_WJq1aZQaH6BR2Jch3sh4_whZglHFezX

1wdzlYnk/edit?usp=sharing)   

- Vzhledem k ukončení možnosti využívat pro výuku místnost 201 v Rytířské bude IMS 

nuceno využívat pro své kurzy výukové prostory v Jinonicích ve volných časech. 

Z tohoto důvodu bude výuka více rozprostřena do méně vytížených dnů – pondělí a 

pátek a do méně využívaných časů (ráno nebo podvečer).   

 

Přípravné kurzy MTS + ČNS: 

- IMS bude opět otevírat přípravné kurzy k přijímacímu řízení na MTS a ČNS. Garanti 

ve spolupráci s M. Mrzenovou a T. Nigrinem dojednají jednotlivé přednášky a 

vyučující. Bližší informace na stránkách https://ims.fsv.cuni.cz/IMSFSV-260.html 

nebo u M. Mrzenové. 

 

ERASMUS+: 

- Mezinárodní kreditová mobilita ERASMUS – do 29. 11. Vyplnění dotazníku, do 

konce semestru bude třeba připravit a podat projekty. Vedoucí kateder zašlou návrhy 

na spolupráci J. Vykoukalovi do 26. 11. Je třeba počítat s tím, že projekty by měly 

vycházet z předchozí domluvy s případnými partnery a funkční kontakt. 

Mobilita: 

- Vedoucí kateder dodají T. Nigrinovi návrhy na proplacení minulých cest doktorandů 

nebo zálohu na cesty v nejbližší době. 

https://www.fsv.cuni.cz/pro-zamestnance/vnitrni-predpisy-dokumenty/bozp-po
https://ims.fsv.cuni.cz/IMSFSV-260.html


3 
 

SVV: 

- Vedoucí kateder dodají T. Nigrinovi seznam excelentních studentských výstupů, které 

byly publikovány v roce 2017 pro SVV; na leden 2018 bude svolána schůzka vedení 

k problematice klesající publikační aktivity doktorandů. 

Erasmus: 

- Vedení IMS podpořilo návrh na uzavření ERASMUS smlouvy s Univerzitou Pavla 

Jozefa Šafárika v Košicích. 

Strategická partnerství: 

- Vedoucí kateder pošlou J. Vykoukalovi návrhy na projektovou spolupráci 

s univerzitami, které jsou označeny jako strategičtí partneři UK (seznam univerzit a 

dotazník v příloze); deadline 27. 11. 2017 (na OZS třeba doručit do 30.11.2017). 

DOD: 

- Den otevřených dveří PRAREAS a doktorských studijních programů se bude konat 

společně v rámci dne otevřených dveří magisterských studijních programů dne 16. 1. 

2018 od 11 hodin v Jinonicích - https://ims.fsv.cuni.cz/IMSFSV-261.html.  

 

Promoce: 

- Za IMS se nahlásí M. Pektorové 1 profesor/ka na roli promotora bez nutnosti pronášet 

řeč a 1 akademik do taláru na 1. 12. v 10:30 v Karolinu. 

 

Dovolená 2017: 

- Do 30. 11. nahlásí všichni zaměstnanci M. Pektorové plán na dočerpání veškeré 

dovolené za rok 2017 a odevzdají vyplněné formuláře dovolenky.  

Donatio Universitatis Carolinæ: 
- Návrh za IMS – J. Kučera. Více informací na https://www.cuni.cz/UK-7660.html. 

Návrh připraví vedoucí katedry NRS. 

 

3) Různé: 

 

20 let KES: 

- Dne 30. 11. se v prostorách Karolina od 14:00 uskuteční mezinárodní konference, 

pořádaná u příležitosti oslav 20. výročí Katedry evropských studií. Na konferenci, 

spolupořádanou Institutem J. Delorse, přijali pozvání bývalý italský premiér Enrico 

Letta, dále Julie Smithová, Christian Lequesne a Wolfgang Wessels. Všichni přátelé 

katedry jsou srdečně zváni. Registraci potvrdí a více informací poskytne Johana 

Kudrnová na emailu johana.kudrnova@fsv.cuni.cz.  

 

Zapsala: L. Jůzová 

Schválil: J. Vykoukal  
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