
Zápis ze schůze vedení IMS ze dne 1. listopadu 2011 

 

Přítomni: Vykoukal, Kozák, Kubát, Nigrin, Pešek, Rovná, Novák, Balík, Rubriciusová, Šebek 

 

Vedení IMS vzalo na vědomí: 

a) oznámení o chystaném školení pracovníků o bezpečnosti práce, školení je povinné pro 

ředitele a vedoucí kateder, kteří proškolí své pracovníky, účast na školení bude za každou 

katedru potvrzena seznamem jmen a podpisů, termíny 8. 11., 15. 11. a 25. 11., vždy v 10.00-

11.30, místnost 212 Hollar. 

b) sdělení o zamítnutí odvolání M. L. Escobedo ze strany RUK (nepřijetí do PG studia), 

c) informaci o postupu kontroly jmenovacích dekretů do oborových rad – zajišťuje J. 

Semeráková z odd. vědy FSV UK, 

d) sdělení, že proděkan pro studium byl požádán, aby zásadní změny ve studijní agendě byly 

projednávány v grémiu garantů a nikoliv jen písemnou cestou, 

e) informaci o termínu setkání s absolventy (Alumni) – 26. června 2011, 

f) sdělení o připravované revizi vnitřních předpisů UK a jednotlivých fakult, 

g) zprávu o cestách pracovníků IMS plánovaných v rámci meziuniverzitní výměny na rok 

2012 a jejich nahlášení OZS FSV UK, 

h) informaci o stavu projednávání projektu PRVOUK, 

ch) upozornění, že termíny bc., mgr., rig. i doktor. státních zkoušek, jakož i schválené komise 

je do budoucna třeba vyvěšovat minimálně třicet dní předem před konáním státní zkoušky na 

úřední desku fakulty. Z tohoto důvodu bude třeba stanovit vedle složení komise také 

dostatečný počet náhradníků, 

i) sdělení o zahájení inventarizace majetku FSV UK (za IMS provádí P. Novák /Jinonice/ a N. 

Křížová /Rytířská/). Zaměstnanci IMS poskytnou v nutné míře svou součinnost, 

j) nabídku parkovacích karet pro zaměstnance pro stání v garážích areálu UK Jinonice. Na 

IMS připadá cca. osm karet. Bližší informace o vydání karet poskytne P. Novák,  

k) informaci o setkání vedení fakulty se studenty a pracovníky, které se uskuteční 7. listopadu 

t. r. od 16.00 hod. v místnosti J1031, 

l) informaci o vyhlášení doplňovacích voleb do Akademického senátu UK a voleb do 

Akademického senátu FSV UK. Volby se uskuteční v těchto dnech: pátek 25. 11. 2011 (9:00 

– 15:30), pondělí 28. 11. 2011 (9:00 – 18:00) a úterý 29. 11. 2011 (9:00 – 18:00). Lhůta pro 

podání kandidatur byla v obou případech stanovena na 11. listopadu 2011 do 12:00 hodin. 

Kandidatury se podávají v podatelně FSV UK v Hollaru. Umístění volební místnosti bude 

sděleno dodatečně. Zástupci SIMS slíbili podporu při zajištění volební účasti studentů, 

m) informaci o konání 26. světového kongresu Společnosti věd a umění ve dnech 30. 6. – 5. 

7. 2012 v Žilině. Podrobnosti viz http://www.svu2000.org/, deadline na odevzdání příspěvků 

je 30. dubna 2011. 

n) informaci o novém složení Studentské samosprávy IMS (SIMS), 

o) návrh o zřízení elektronické publikační platformy pro publikování studentských prací,  

p) nabídku hlídání dětí a další výpomoci – FF UK nabízí v rámci projektu OPPA podporu 

rodičům-akademikům i z ostatních pražských fakult a dalších pracovišť Univerzity Karlovy: 

1. Příspěvek na hlídání dětí pečovatelkou zajištěnou rodičem nebo v rodičem vybraném 

dětském koutku (od srpna 2011 došlo ke změně: hlídání již nezajišťuje jediná firma, ale 

rodiče si hlídání zajistí sami a z projektu na ně dostanou finanční příspěvek; hlídání tak již 

není omezeno na území hlavního města Prahy nebo provozní kapacitu původní hlídací firmy). 

2. Úhrada počítačových nebo pedagogických kurzů dle výběru. Zájemci si kurzy vybírají sami 

u dodavatele, kterého si zvolí. 3. Zapůjčení notebooku DELL Vostro 3300 pro práci doma.  

Bližší informace viz http://rodice.ff.cuni.cz. Zájemci se mohou hlásit u koordinátora projektu 

pí. Zlaty Novákové (rodice@ff.cuni.cz). Nabídka platí do 31. srpna 2012. Poznámka: Rodič-

akademik je zaměstnanec pražské fakulty UK s pracovní smlouvou na jakýkoliv úvazek na 

http://www.svu2000.org/
http://rodice.ff.cuni.cz/


pozici: akademický pracovník, vědecký pracovník nebo lektor. Místo práce ve smlouvě musí 

být "Praha". Podmínkou je, že zaměstnanec je aktuálně na mateřské nebo rodičovské 

dovolené nebo maximálně rok po jejím ukončení.  

 

Vedení IMS rozhodlo: 

a) že vedoucí kateder vypracují a do 11. listopadu t. r. zašlou P. Novákovi požadavky na 

investice pro rok 2012 a v jejich rámci zejména návrh obměny výpočetní techniky ve správě 

jednotlivých kateder,  

b) pověřit školitele studentů prvního ročníku doktorského studia, aby dohlédli, že jejich 

doktorandi do 20. listopadu t. r. odevzdají k rukám L. Jůzové Individuální studijní plán na 

čtyři roky a Roční studijní plán na letošní akademický rok, 

c) požádat vyučující o součinnost při propagaci voleb do Akademického senátu FSV UK, 

jakož i kandidátů z řad studentů IMS, 

d) požádat vedoucí kateder o součinnost při nominování kandidátů pro volby zástupců  

magisterských oborů v SIMS,  

e) vyzvat na popud SB Jinonice pracovníky IMS, kteří mají doposud deponovány své věci v 

místnosti J3107, aby je nejpozději do 15. listopadu t. r. z místnosti vyklidili, 

f) předloží seznam podaných projektů GA UK, 

g) stanovit termíny schůzí vedení IMS na 15. listopadu, 29. listopadu a 13. prosince t. r., 

h) v souvislosti s ukončením Výzkumného záměru připravit do konce listopadu 2011 nové 

návrhové lístky na zaměstnance IMS. 

 

Vedoucí kateder do příští schůze vedení: 

a) prověří, zda do SISu byly zadány všechny vypsané diplomové práce, 

b) prověří, zda všichni pracovníci aktualizovali své konzultační hodiny v SISu (převádění  

údajů o konzultačních hodinách ze SISu na internetové stránky provádí manuálním  

způsobem CIVT cca. 1 x za čtrnáct dní), 

c) nahlásí případné zájemce (výhradně z řad zaměstnanců) o parkovací karty, 

d) sdělí případné připomínky k novým internetovým stránkám IMS, 

 

 

Zapsal: Petr Novák 

Vidoval: Jiří Vykoukal 

 

                       V Praze dne 2. listopadu 2011 

 

 

 


