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Zápis ze schůze vedení IMS z 3. 11. 2009 

 

Přítomni: M. Calda, L. Filipová, J. Pešek, L. Rovná, L. Švec, J. Vykoukal 

 

1. Inventura činnosti pracovníků kateder 

Vedoucí kateder informovali o dosavadním průběhu evaluace činnosti kateder. Poté, co budou 

dotazníky vyplněny na všech katedrách, bude je projednávat vedení IMS. Inventura činnosti 

kateder má být dokončena do 30. 11. 2009. 

 

2. Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost 

Vedení IMS se dohodlo, že institut předloží v rámci operačního programu Lidské zdroje a 

zaměstnanost mezinárodní projekt zaměřený na reformu studia. Každá katedra jmenuje do 

přípravné skupiny jednoho zástupce, který by mohl projekt – bude-li schválen – spravovat. 

Projekt bude připravován na dobu 30 měsíců. 

 

3. Žádosti podané ke Grantové agentuře UK 

Byla provedena první inventura projektů podávaných ke GA UK za IMS. 

  

4. Čerpání financí do konce roku 2009 

Termíny, ve kterých je třeba předložit účetní doklady a zúčtovat zálohy, jsou uvedeny 

v opatření tajemnice č. 1/2009. Přehled hlavních termínů je následující: 

 
přijaté faktury do 14. 12. 2009 

vydané faktury – interní  

vydané faktury – externí 

do 11. 12. 2009 

do 14. 12. 2009 

podklady pro mzdovou účtárnu do 11. 12. 2009 

nově uzavírané dohody (DPP a DPČ) do 7. 12. 2009 

vyúčtování dohod (DPP a DPČ) do 14. 12. 2009 

vyúčtování záloh a cestovních příkazů do 14. 12. 2009 

návrhy účelových stipendií do 7. 12. 2009 

 

5. Investiční nákupy na rok 2010 

Investiční nákupy na rok 2010, které převýší částku 60.000 Kč je třeba nahlásit J. 

Vykoukalovi do 30. 11. 2009. 

 

6. Bilance letní školy 

Letní škola, která se konala v září 2009, skončila se ziskem. Institut plánuje zorganizovat 

obdobnou „zimní  školu“ na začátek roku 2010. Přípravy má na starosti M. Práchenská ve 

spolupráci s T. Nigrinem. 

 

7. Počty přijatých studentů 

Ředitel IMS předložil statistiky k počtu studentů, kteří byli přijati a nastoupili ke studiu 

v akadem. roce 2009/2010. Počty přijatých by měly zůstat v příštím roce stejné. 

 

8. Informace o doktorském studiu 

a) Vedoucí kateder byli požádáni, aby se vyjádřili k obsahu informačních letáků o 

doktorském studiu na IMS. Návrhy, resp. připomínky je třeba dodat L. Filipové do 6. 11. 

2009. 
b) Termín přijímacích zkoušek do doktorského studia byl stanoven na 14. 6. 2010 od 9.00 

v Rytířské 201 a 206. Náhradní přijímací zkoušky se budou konat 28. 6. 2009 od  9.00 

v Rytířské. 

http://www.fsv.cuni.cz/FSV-1026.html
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9. PR aktivity IMS a jednotlivých kateder v roce 2009/2010 

a) FSV se zúčastní studijního veletrhu, který se koná na Albertově v sobotu 21. 11. 2009. Pro 

tento účel byly vyrobeny letáčky, které prezentují jednotlivé instituty. Katedry mají možnost 

dodat na tento veletrh vlastní propagační materiály, popř. vyslat svého zástupce. Zájem o tuto 

formu propagace je třeba nahlásit L. Filipové do 8. 11. 2009. 

b) Den otevřených dveří IMS (bakalářské studijní obory) se bude konat v Jinonicích dne 11. 

1. 2009 od 9.00 v aule (J1034). 

c) Pokud budou jednotlivé katedry pořádat vlastní dny otevřených dveří, popř. podnikat jiné 

propagační akce, je třeba toto oznámit L. Filipové, a to do 8. 11. 2009. Tyto informace budou 

dále poskytnuty oddělení pro PR na děkanátu.  

 

10. Specifický výzkum na rok 2010 

Finance určené na specifický výzkum budou v roce 2010 přerozdělovány jednak 

prostřednictvím GA UK, jednak převodem na UK FSV, kde se budou dále přidělovat na 

základě projektů. Vedoucí kateder byli zatím pověřeni, aby vytvořili seznam konkrétních 

aktivit (týkajících se magisterských studentů a doktorandů), které by mohly a měly být touto 

formou financovány. Jedná se především o podporu projektů diplomových a disertačních 

prací, jednorázové výdaje spojené s dalším výzkumem ať již samotných studentů nebo týmů 

sestavených z pedagogů a studentů (cestovné, nákupy literatury, databází a techniky) a 

náklady na vydání publikací. Prioritou by měly být projekty svázané s VZ IMS. Termín na 

předložení prvních návrhů je 24. 11. 2009. 

 

11. Rozpočetu Erasmus 

Ředitel IMS informoval o zkrácení rozpočtu výměnného programu Erasmus, o němž rozhodlo 

MŠMT, a o následné revizi stávajících erasmovských smluv.  

 

12. Světový kongres Československé společnosti pro vědy a umění 

Světový kongres SVU se bude konat v červnu 2010 v Táboře, tématem bude česká věda 

v zahraničí. Vedení IMS přijalo pozvání k účasti. Návrhy na téma příslušného bloku je třeba 

zaslat J. Peškovi do 6. 11. 2009. 

 

13. Termíny státních závěrečných zkoušek 

a) Bakalářské státní zkoušky se mají konat v týdnu od 25. 1. 2010. Přesný termín bude 

stanoven na příští poradě vedení. 

b) Magisterské státní zkoušky se mají konat v týdnu od 1. 2. 2010. Katedra NRS vypsala 

termín na 2. 2. 2009. Vedoucí ostatních kateder oznámí termíny na příští poradě vedení. 

 

14. Termín příští porady 

Příští porada se koná 24. 11. 2009 od 12.30 v J3093. 

 

 

Zapsala: L. Filipová 

Schválil: J. Vykoukal 


