
Zápis ze schůze vedení IMS ze dne 1. března 2011 

 

Přítomni: Vykoukal, Calda, Kozák, Kubát, Nigrin, Váška, Novák 

 

 

Vedení IMS vzalo na vědomí: 

 

a) informaci o výsledcích výběrového řízení na vedoucí kateder – s platností od 1. 3. 2011 

jsou podle výsledků výběrového řízení potvrzeni stávající nebo noví vedoucí kateder IMS. 

Stávající vedoucí jsou potvrzeni na katedrách NRS a ZES, noví vedoucí na katedrách AS 

(Kryštof Kozák) a RVS (Michal Kubát). V případě obou nově obsazených kateder zůstávají 

beze změny osoby garantů studijních oborů s těmito katedrami spojenými, tj. v případě AS je 

to Miloš Calda a v případě RVS je to Luboš Švec. Koncepce rozvoje kateder, předložené k 

výběrovému řízení, jsou k nahlédnutí na adrese http://www.fsv.cuni.cz/FSVTEMP-612.html. 

b) informaci o reakreditaci bakalářských studijních programů Mezinárodní teritoriální studia a 

Teritoriální studia, 

c) informaci o vyhlášení nového kola výběrového řízení v rámci programu Erasmus, bližší 

informace na adrese http://intranet.fsv.cuni.cz/FSVINT-1162.html#1 

d) informaci o termínu, k němuž bude ukončen sběr dat o publikační činnosti pro RIV – do 

10. března 2011 je nutné zanést publikace do příslušné databáze nebo odevzdat P. 

Novákovi v patřičné podobě zpracovaný bibliografický údaj, 

e) informaci, že potvrzení o výši příjmu pro účely daňového přiznání si pracovníci IMS 

mohou vyzvednout v Hollaru u mzdové účetní pí. Rendlové, 

f) informaci o nabídce grantů MZV, bližší informace na adrese 

http://www.mzv.cz/jnp/cz/o_ministerstvu/verejne_souteze_a_dotace/vedecka_2011.html, 

g) informaci o jarním termínu pro Fond mobility UK, bližší informace na adrese 

http://intranet.fsv.cuni.cz/FSVINT-1162.html#1, 

h) informaci o doporučených interních pravidlech pro prezentaci zaměstnanců FSV UK v 

médiích, 

ch) informaci o výši přidělených finančních prostředků na nákup literatury a na cestovné, 

i) informaci o přípravě nových internetových stránek IMS, 

j) informaci o připravovaném celoústavním shromáždění IMS, 

l) informaci o prezentaci jenského Kollegium Imre Kertésze (polsko-německé centrum 

výzkumu ve společenských vědách), Zelená posluchárna Karolina, 11. března od 10.00 do 

12.00 hod., 

m) informaci o převodu ušetřených provozních prostředků z minulých let na účet roku 2011 

(k dispozici je částka 352 701 Kč), 

n) informaci o udělení tvůrčího volna J. Peškovi na LS 2010/2011 – od 1.2. je ve funkci 

vedoucího katedry NRS zastupován T. Nigrinem, ve funkci garanta studijních oborů Česko-

německá studia a Německá a rakouská studia jej zastupuje J. Vykoukal. 

 

 

Vedení IMS rozhodlo: 

  

a) garanti jednotlivých studijních oborů předloží řediteli IMS do 11. března 2011 Čestné 

prohlášení (formulaře byly rozeslány), 

b) vedoucí kateder a garanti do konce března připraví základní rozvahu a do poloviny dubna 

definitivní verzi Karolínky na akademický rok 2011/12, 

c) vedoucí kateder a garanti provedou do 4. března 2011 kontrolu, zda jsou do SISu zadány 

všechny diplomové práce (studenti, kteří nebudou mít práce vypsány, nebudou moci 

obhajovat dříve než po roce od data vypsání práce v SISu), 



d) vedoucí kateder zajistí účast pedagogů na nadcházející bakalářských (24. března 2011, 1 

místo od 12.00 hod., Profesní dům, Malostranské náměstí 25) a magisterských promocích (23. 

března 2011, 3 místa od 10.30 hod., Karolinum), byla připomenuta pravidla účasti pedagogů 

na promocích, 

e) vedoucí kateder NRS a RVES se do 4. března 2011 dohodnou o termínu rigorózních 

zkoušek a složení obou zkušebních komisí, 

f) informují pracovníky kateder o novém způsobu evidence výdeje publikací IMS FSV UK ze 

skladu (každý pracovník IMS, který si bude chtít publikace vyzvednout, v písemné podobě 

nahlásí pracovníkům sekretariátu název publikace, počet odebraných svazků a k jakému účelu 

jsou publikace určeny, popřípadě sám uvede tyto údaje v inventarizační kartách na 

sekretariátu IMS), 

g) stanovit termíny dalších schůzí vedení IMS na dny 22. 3., 5. 4., 19. 4., 3. 5., 17. 5. a jednou 

ve zkouškovém období a to vždy od 12.30 hod. v místnosti č. J3093, 

h) vedoucí kateder zajistí pravidelný přítok příspěvků a zejména recenzí pro AUC ST. 

 

 

Vedoucí kateder do příští schůze vedení: 

 

a) připraví seznamy členů komisí pro bakalářské, magisterské, rigorózní a doktorské zkoušky 

(minimální požadavky: předsedové komisí mohou být pouze profesoři a docenti, členové Bc. 

komisí musí mít titul Mgr., členové Mgr. komisí titul PhDr., členové rigorózních a 

doktorských komisí titul Ph. D., doktorandi (včetně interních) bez zaměstnaneckého poměru 

mohou být v komisích pouze jako externisté na úrovni bakalářského studia), 

b) projednají s pracovníky kateder program výjezdního zasedání IMS, které se uskuteční ve 

dnech 28. 4. – 1. 5. v Peci pod Sněžkou a předloží návrhy tohoto programu včetně seznamu 

účastníků; zasedání je určeno primárně pro zaměstnance IMS, zdůvodněné návrhy na 

eventuelní účast externích spolupracovníků nebo doktorandů budou předloženy spolu s 

programem, 

c) předloží návrhy programu seminářů IMS na letní semestr. Semináře se budou konat každé 

pondělí od 18.30 hod. v místnosti č. H212 v Hollaru. V čase od 16.00 do 17.00 hod. je 

místnost H212 k dispozici např. pro porady kateder, 

d) ověří aktuálnost složení týmů programu Alumni a pověří je shromážděním kontaktů a 

přípravou na setkání absolventů IMS FSV UK, 

e) připraví seznam požadavků na nákup výpočetní techniky, eventuelně dalšího technického 

vybaveni. 

 

Zapsal: Petr Novák 

Vidoval: Jiří Vykoukal 

 

            V Praze dne 2. března 2010 


