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Zápis ze schůze vedení IMS ze dne 5. prosince 2017 

 

Přítomni: 

Dr. D. Emler, předseda AS FSV UK 

PhDr. L. Jůzová, sekretariát IMS 

Doc. O. Konrád, vedoucí KNRS 

Dr. K. Kozák, vedoucí KSS 

Dr. K. Králová, vedoucí KRVS 

Doc. M. Kubát, předseda Oborové rady MTS  

Prof. J. Kučera, předseda Oborové rady MD 

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 

 

Omluveni: 

Dr. Z. Kasáková, proděkanka pro zahraniční styky 

 

 

1) Vedení IMS vzalo na vědomí: 

 

Termíny příštích porad: 19. 12.  

 

Nové prostory IMS: 

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

rekonstruují. Kanceláře budou v provozu koncem ledna 2018. Bude zde k dispozici 

větší kancelář (cca 30 m
2
) pro CDS a hostující vyučující IMS. Dále zde bude 

k dispozici menší výuková místnost pro cca 10 lidí. Bloková výuka a doktorandské 

semináře by se mohly přesunout do tohoto prostoru. Budova je volně přístupná bez 

turniketů.  

 

Vyznamenání: 

- Dne 27. 11. velvyslanec Francie v ČR R. Galharague předal L. Rovné insignie 

důstojníka Řádu za zásluhy za její vůdčí roli a mimořádné zásluhy při rozvoji 

francouzsko-české vědecké spolupráce. 

- Francouzský Řád za zásluhy byl založen roku 1963 generálem Charlesem de Gaullem 

jako ocenění mimořádných vojenských nebo civilních zásluh o francouzský národ. Má 

pět tříd: rytíř, důstojník, komandér, velkodůstojník a velkokříž. Insignie rytíře 

obdržela L. Rovná již v roce 2004. 

 

Hodnocení A-F: 

- Fakulta přešla od tohoto akademického roku na hodnocení A-F, které se bude týkat 

také státnic, celkového výsledku státnic, posudků.  

- Ohledně slovního přepisu stupnice aktuálně platí vyjádření z RUK ÚVT:  

A - výborně - excellent 

B - výborně - excellent 

C - velmi dobře - very good 
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D - velmi dobře - very good 

E - dobře - good 

F - neprospěl/a - fail 

 

 

2) Vedení IMS projednalo: 

 

Přijímací zkoušky: 

- 4. a 5. 6. se budou konat písemné přijímací zkoušky IMS v Jinonicích, 11. 6. ústní 

přijímací zkoušky. Sekretariát provede rezervace místností pro obory MTS, NMTS, 

ČNS, SKS, NSS. Vedoucí KNRS nahlásí sekretariátu své požadavky na počet 

místností a počet hodin pro rezervaci pro ČNS, SKS a NSS. Obory bakalářského 

kombinovaného studia mají přijímací řízení pouze přes testy SCIO.  

 

Státní zkoušky: 

- Termíny státních zkoušek bakalářských oborů nahlásí J. Vykoukal. 

- Termíny státních zkoušek magisterských oborů (+ČNS) nahlásí vedoucí kateder. 

6. 2. - ZES, ES, ESA  

31. 1. - AS, TSA 

- Termíny státních zkoušek doktorských oborů - 22. 1. 2018. 

 

Okruhy pro SZZ: 

- SIMS vznesl námitky na obecnost okruhů pro SZZ a utajení otázek. 

- Vedení IMS zváží možnost zveřejnění anotací k jednotlivým okruhům k SZZ. 

 

Fond mobility: 

- Byly zveřejněny přidělené finance v rámci FM. Vedení IMS se usneslo žádat přes 

proděkanku pro zahraniční styky Z. Kasákovou rektorát o vyjádření ve věci 

rozhodování v přidělování financí v rámci Fondu mobility. Vedoucí kateder dodají 

podněty J. Vykoukalovi.  

 

IMS shromáždění: 

- Dne 14. 12. se bude konat plénum studentů a zaměstnanců IMS v čase 17 – 18:20 

v místnosti 1031 v Jinonicích. Náplní setkání bude zpráva o finančním a personálním 

stavu IMS a o dalších potřebných tématech. 

 

Alumni: 

- Tradiční jarní setkání alumni IMS se bude konat 17. 5. 2018 v pavilonu Grébovka. 

 

Práce s osobními daty: 

- General Data Protection Regulation (GDPR). Vzhledem k novým nařízením dojde ke 

zpřísnění zacházení s osobními daty. IMS bude postupovat v souladu s metodikou 

nastavenou UK. Konkrétní opatření se nastaví v průběhu letního semestru ak. roku 

2017/2018. 

 

Ubytování: 

- Množí se námitky na ubytovávání hostů v rektorátním hotelu v Celetné z důvodu 

vysoké ceny a v hotelu Krystal z důvodu nevyhovující lokality. Vedení IMS zváží 

možnosti ubytovávání v jiných kapacitách. V případě potřeba se bude objednávat 

ubytování přes booking.com. 
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Progress: 

- Vedoucí kateder zašlou T. Nigrinovi seznam dlouhodobé vědecké spolupráce se 

zahraničními partnery a jméno koordinátora ze strany kateder. 

 

 

3) Různé: 

 

Večírky: 

- KSS – 12. 12.  

- IMS, KRVS - 14. 12. 

- KNRS – 19. 12. 

- KES – novoroční 18. 1. 

  

 

 

Zapsala: L. Jůzová 

Schválil: J. Vykoukal  

  


