
Zápis ze schůze vedení IMS ze dne 29. listopadu 2011 

 

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

 

Vedení IMS vzalo na vědomí: 

a) informaci o stavu projednávání projektu PRVOUK. Projekt byl schválen rozšířeným 

kolegiem rektora UK a aktuálně se řeší technické detaily, 

b) sdělení o vyhlášení projektu SVV na rok 2012. Termín pro odevzdání projektů na oddělení 

vědy FSV UK je 20. ledna 2012. Minimální rozpočet projektu je Kč 400 000,-. V projektu 

musí být zapojeni minimálně tři doktorandi. Podrobnosti viz: http://www.cuni.cz/UK-

3362.html,  

c) informaci o termínu pro předložení závěrečné zprávy SVV za rok 2011 na oddělení vědy 

FSV UK – 16. ledna 2012, 

d) sdělení, že za zadávání kvalifikačních prací do SISu v příslušných termínech zodpovídají 

garanti jednotlivých studijních oborů, respektive předsedové OR v případě doktorských 

studijních oborů, 

e) informaci, že vedoucí oddělení vědy je v příštím roce ochotna provést školení studentů-

žadatelů o grant GA UK stran administrativně-technických otázek, spojených se získáním 

grantu, 

f) informaci o stavu přípravy nového vysokoškolského zákona a stanovisku RVŠ k aktuální 

verzi návrhu, 

g) zprávu o výsledcích jednání s nakladatelstvím Dokořán stran o převzetí vydávání edice 

Teritoria,  

h) informaci o  nabídce startovacích bytů UK. Jedná se o nabídku šesti dvou až tří pokojových 

bytů s KK a sociálním zařízením v objektu Centra doktorandských a manažerských studií, J. 

Martího 2/407, Praha 6, 162 00. O byty může žádat zaměstnanec UK, který v kalendářním 

roce, ve kterém podává žádost, dovršil nebo dovrší věk nejvýše 35 let, výše jeho pracovního 

úvazku vůči univerzitě v rámci zařazení na dané součásti univerzity činí a nejméně jeden rok 

činila 1,0, jeho pracovní poměr je uzavřen na místo akademického nebo vědeckého 

pracovníka a to na dobu alespoň tří let nebo na dobu neurčitou. Podmínkou přidělení 

startovacího bytu je skutečnost, že průměrné měsíční příjmy osob, společně se zaměstnancem 

posuzovaných podle zákona č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu, v platném 

znění, nepřesáhly v minulém kalendářním roce desetinásobek životního minima stanoveného 

pro jednotlivce, nebo, v případě vícečetné domácnosti, jedenáctinásobek životního minima 

stanoveného pro první osobu v domácnosti navýšený o trojnásobek příslušné částky za další 

osobu v domácnosti nebo skutečnost, že zaměstnanec není vlastníkem bytu nebo rodinného 

domu, pomocí kterého by mohl řešit svou bytovou potřebu a zároveň vykonávat práci na 

univerzitě. Písemnou žádost o přidělení startovacího bytu spolu s vyjádřením děkana fakulty, 

na níž žadatel působí, podává žadatel nejpozději do 31. ledna 2012 do 12.00 hod. na rektorát 

UK. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu jednoho roku a lze ji prodloužit až třikrát, vždy 

na jeden rok (pod podmínkou trvání pracovního poměru). Nájemné činí Kč 45,- za m
2
 + Kč 

77,- za vybavení bytu (kuchyňská linka atd.) měsíčně. Bližší informace podá P. Novák, 

ch) informaci o jmenování nového garanta studijního oboru Evropská studia, 

i) sdělení o návštěvě významného německo-amerického historika Martina Klimkeho v týdnu 

od 5. prosince t. r., 

j) informaci o konání metodologického semináře, pořádaného Katedrou ZES v sobotu dne 3. 

prosince t. r. od 13.30 hod. do 18.00 hod. v místnosti č. R201 v budově v Rytířské ulici. 

 

Vedení IMS rozhodlo: 

a) stanovit termín a místo konání velké obhajoby L. Filipové – 13. února 2012 od 10.00 hod. 

v Jinonicích. Zároveň schválilo komisi pro obhajobu ve složení: M. Perottino (předseda), J. 

http://www.cuni.cz/UK-3362.html
http://www.cuni.cz/UK-3362.html


Pešek, L. Rovná, J.  Vykoukal a P. Svobodný (externí člen). Oponenty stanoví v souladu s 

předpisy FSV UK předseda komise, 

b) vyzvat všechny pracovníky IMS (včetně těch, kteří nejsou zapojeni do VZ), aby provedli 

kontrolu svých údajů o publikační činnosti za rok 2011 v databázi OBD a začali doplňovat 

chybějící údaje. Kolektivní práce budou stejně jako v minulém roce do OBD vkládány 

prostřednictvím P. Nováka, individální práce zadají do OBD jejich autoři (P. Novák poskytne 

zájemcům školení, jak zacházet s OBD). Vedení IMS dále připomíná kód VZ: 

MSM0021620841. Pracovníci zároveň s kontrolou údajů v OBD zašlou nejpozději do 10. 

prosince t. r. řediteli IMS e-mailem seznam svých publikací za rok 2011, 

c) vyzvat vyučující, aby si včas rezervovali místnosti pro zkoušky (zejména počítačové). 

Velké učebny v přízemí, učebnu J2080 a počítačové učebny (vyjma J2074) lze rezervovat 

výhradně prostřednictvím sekretariátu IMS. Ostatní učebny a počítačovou učebnu J2074 si 

každý vyučující může zarezervovat sám prostřednictvím SISu, 

d) vedoucí kateder do 6. prosince t. r. předloží řediteli IMS návrhy stran prodloužení 

pracovních poměrů na dobu určitou, 

e) vyzvat garanty mgr. oborů, aby si s vedoucí studijního oddělení dohodli termíny dne 

otevřených dveří, pokud tak již neučinili, 

f) že školitelé doktorandů budou nadále uzavírat studijní povinnosti svých doktorandů pouze 

předběžně. Uzavření studijních povinností bude poté schvalovat předseda příslušné oborové 

rady. Bez jeho písemného schválení si doktorand nebude moci podat přihlášku ke státním 

doktorským zkouškám!! 

 

Vedoucí kateder do příští schůze vedení: 

a) zváží způsob reorganizace a doplnění redakční rady edice Teritoria, 

b) sestaví komise pro magisterské státní zkoušky a vyrozumí o jejich složení v případě AS, 

NRS a RVS P. Nováka, v případě ES a ZES A. Skopovou. 

 

Zapsal: Petr Novák 

Vidoval:  

 

                     V Praze dne 30. listopadu 2011 

 

 

 


