
Zápis ze schůze vedení IMS ze dne 15. listopadu 2011 

 

Přítomni: Vykoukal, Kozák, Kučera, Kubát, Pešek, Váška, Novák 

 

Vedení IMS vzalo na vědomí: 

a) informaci, že oborové rady mohou studentům interního doktorského studia, kteří neplní 

studijní plán, přechodně (tj. do nápravy stavu) snížit stipendium až o 50 %, 

b) sdělení o jednání Ediční rady UK FSV dne 2. 11. 2011, na němž bylo konstatováno, že 

AUC Studia Territorialia jako jediný fakultní časopis neplní kritéria nutná pro poskytování 

fakultní dotace, a to z toho důvodu, že nebyla dodržena stanovená periodicita a že stávající 

webová platforma nezahrnuje povinné údaje, které jsou předpokladem vyplacení dotace 

(seznam a afiliace recenzentů, afiliace autorů a povinné statistické údaje). Ke sdělení se 

vyjádřil J. Vykoukal jako šéfredaktor s tím, že v roce 2011 bude vydán celý ročník 2011 v 

papírové i elektronické verzi - všechna čísla roku 2011 jsou v současné době již na 

korekturách. Co se povinných údajů týká, stávající webová platforma je čistě uživatelskou 

licencí, umožňující pouze ukládání textů, o úpravu či doplnění požadovaných povinných 

údajů je nutné vždy žádat autorskou firmu, což vzhledem ke slabé odezvě provoz platformy 

neúměrně prodlužuje. Redakce AUC se proto rozhodla stávající platformu opustit a zřídit 

novou na bázi Open Journal Access, která bude ovladatelná jako celek redakcí. Nová 

platforma bude zprovozněna na začátku roku 2012,  

c) informaci o připravovaném přechodu pracovních smluv na dobu neurčitou (od 1. 1. 2012 

lze pracovní smlouvy na dobu určitou uzavřít: 1) v případě profesorů a docentů pouze jednou 

a to maximálně na dva roky, 2) u ostatních kategorií akademických pracovníků pouze dvakrát 

po sobě a to vždy na dobu 2 – 5 let), 

d) informaci o proběhlé aktualizaci elektronické databáze členů oborových rad a kontrole 

jmenovacích dekretů, 

e) sdělení o průběhu inventarizace,  

f) informaci o počtu podaných žádostí o grant GA UK (za IMS celkově podáno 26 projektů, z 

toho za KNRS 4, za KRVS 15 a za KZES 7 projektů),  

g) sdělení o nabídce pro pracovníky na zřízení blogu na serveru http://dialog.ihned.cz/. 

Kontaktní osoba: Zdeněk Mihalco, IHNED.cz, zdenek.mihalco@ihned.cz, tel. 739 681 824, 

h) návrh investic na příští rok, připravený vedoucími kateder, a souhlasilo postoupit jej dále, 

i) informaci o opatření děkana č. 34/2011 Termíny pro předkládání dokladů a zúčtování záloh 

v závěru roku 2011, 

f) sdělení o aktuálním stavu projednávání projektu PRVOUK, 

g) informaci o nových pravidlech uzavírání dohod o provedení práce (od 1.1.2012 dochází u 

dohod o provedení práce  k následujícím změnám: 1) rozsah hodin, které je možné odpracovat 

u jednoho zaměstnavatele na základě DPP, bude zvýšen z dosavadních 150 hodin na 300 

hodin/kalendářní rok, 2. pokud měsíční výdělek u DPP přesáhne 10 000,- Kč, bude podléhat 

odvodům sociálního a zdravotního pojištění stejně jako u DPČ. V případě více dohod u 

jednoho zaměstnavatele, se příjmy budou sčítat). 

 

Vedení IMS rozhodlo: 

a) pověřit ředitele IMS, aby do příští schůze vedení prověřil způsoby zadávání kvalifikačních 

prací do SISu, 

b) pověřit ředitele IMS, aby požádal vedoucí oddělení vědy o hromadné proškolení studentů-

držitelů grantu GA UK stran administrativně-technických otázek, spojených se získáním 

grantu, 

c) stanovit řádný termín přijímacího řízení do doktorského studia na 18. června 2012 (místo 

konání: prostory IMS v Rytířské ulici) a náhradní termín na 29. června 2012, 
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d) stanovit prioritní tematické oblasti pro přijímací do doktorského studia podle hlavních 

tématických celků projektu PRVOUK: post(moderní) společnost a teorie modernizace, 

nerovnoměrný vývoj teritorií v závislosti na systémových proměnách, migrace, profesně-vzdělanostní 

proměny – zajistí předsedové oborových rad, 

e) stanovit termín státních doktorských zkoušek na 23. ledna 2012, 

f) o pravidelném konání (1 x za akademický rok) doktorandských kolokvií v rámci 

jednotlivých kateder. Účelem kolokvií, která se budou konat vždy v závěru dubna, bude 

prezentace předběžné verze tezí disertačních prací doktorandů 2. ročníku a to za přítomnosti 

pracovníků kateder a doktorandů ostatních ročníků,  

g) pověřit ředitele IMS, aby v souvislosti s volbami do Akademického senátu FSV UK oslovil 

pedagogy a studentů stran jejich účasti. 

 

 

Předsedové oborových rad do příští schůze vedení: 

a) navrhnou složení komisí pro státní doktorské zkoušky (ve složení: jeden zástupce z každé 

ze čtyř kateder a jeden externí člen) a pro obhajobu disertační práce dr. L.  Filipové. 

 

 

Zapsal: Petr Novák 

Vidoval: Jiří Vykoukal 

 

                     V Praze dne 16. listopadu 2011 

 

 

 


