
Zápis ze schůze vedení IMS ze dne 6. března2012 

Přítomni: Vykoukal, Kozák, Kubát, Kučera, Pešek, Weiss, Králová 

 

Vedení IMS vzalo na vědomí: 

 

1. Informaci oddělení vědy UK FSV o špatně zanesených údajích do RIV a eventuelních 

následcích. 

2. Informaci o přidělení projektu SVV. 

3. Zprávu o stavu reakreditace ČNS. 

4. Zprávu o přípravě a průběhu výběrového řízení uchazečů stipendia Erasmus (2012/13) 

v rámci IMS, na něž bylo podáno celkem 109 přihlášek, řízení probíhá náležitě 

v týdnu 5.-9.3.2012: 

Komise (členové/datum zasedání): 

 KZES: Kasáková-Synkule, Tomalová-Witz, Weiss-Debnárová / 5.3. 

 KNRS: Pešek, Pelánová, Emler / 7.3. 

 KRVS: Králová, Novák / 8.3. 

 KAS: - - (nebyla podána žádná přihláška) 

5. Vypsání jarního termínu Fondu mobility do 22.3.2012 (10:00). 

Blíže viz OZS: http://intranet.fsv.cuni.cz/FSVINT-1334.html 

 

Vedení IMS rozhodlo: 

1. Vedoucí kateder IMS, pokud tak neučinili, navrhnou do pondělí 12.3. kursy pro U3V 

Dosud navržené kurzy: 

 Jaroslav Kučera: Dlouhé stíny války. Problémy mírového uspořádání po 2. 

druhé světové válce v česko-německých vztazích (ZS 2012/13) 

 Martin Synkule: Strukturální fondy EU 

 Martin Synkule: Aktuální problémy EU 

 Adéla Skopová: Vývoj evropské integrace 

2. Připravovat na SVV 2013 jeden společný projekt zahrnující dílčí projekty jednotlivých 

kateder, příprava na SVV 2013 by měla být zahájena v září 2012, práce by měly být 

zahájeny již na přelomu 2012/2013. 

3. Ponechat účast IMS na IEPS ve stávající podobě, spíše pak formou zahrnutí PV 

předmětů než přípravou nových kursů. 

4. Pověřit ředitele IMS dalším jednáním se studijním proděkanem ohledně definice a 

koncepce projektů a tezi kvalifikačních prací. 

5. Pověřit ředitele IMS rozesláním seznamů stávajících komisí pro magisterské a 

doktorské SZZk a vedoucí kateder jejich aktualizací. 



6. Pověřit Kryštofa Kozáka, aby ověřil a příp. nabídl kolegům účast u kulatého stolu na 

konferenci „Between the Global and the Local: Actors, Institutions and Processes 

Joint CISS“ - Keynote Conference (24-26.6.2012, Praha). 

7. Vedení IMS navrhuje oslovit nakladatelství Dokořán, aby předložilo nové grafické 

návrhy pro řadu „Teritoria“ (první návrh byl shledán jako nevyhovující). 

8. Vedení IMS projde do konce týdne předkládané disertační práce (Brüstlová - MTS, 

Zilynskyj – MD) a zaujme k nim stanovisko. 

9. Střednědobě (a s ohledem na reakreditace) uvažovat o změně koncepce magisterského 

studia s akcentem na metodologie, teorie a koncepty. Vedoucí kateder se pokusí 

v rámci možností ověřit uplatnění svých absolventů v rámci a mimo rámec 

vystudované magisterské specializace. 

 

Vedoucí kateder do příští schůze vedení: 

 

1. Do příští porady vedení IMS vedoucí kateder a předsedové oborových rad připraví 

návrh průběhu doktorského kolokvia a seznam doktorandů 2. ročníku podle kateder, 

kteří se kolokvia povinně zúčastní. 

2. Připomenou studentům následující stipendia (podrobné formace na OV): 

 Veřejná soutěž o získání nadačních příspěvků (stipendií) 

Národohospodářského ústavu Josefa Hlávky. Podpora je určena všem 

badatelům, kteří prokáží svou erudici a schopnost v dané oblasti vědecky pracovat. 

Hlavním tématem pro letošní rok je: Česká společnost v Evropě a ve světě. 

Přihlášky lze podat individuálně nebo přes oddělení vědy. Termín odevzdání na 

odd. vědy je pondělí 23. 04. 2012. 

 Nadační fond Františka Topiče vypisuje tříměsíční stipendia na rok 2012 pro 

dokončení myšlenkově podnětných projektů se vztahem k českým dějinám a 

literatuře nebo filosofii pro uchazeče do 35 let. Žádost musí obsahovat 

charakteristiku a časový rozvrh projektu (plus půlstránkové resumé v anglickém 

jazyce), curriculum vitae, dokumentaci charakterizující rozpracování projektu, 

resp. ukázku dosavadní uchazečovy činnosti. Termín v nadaci: 16. března 2012. 

3. Nutno vytvořit jednotný platný seznam komisí na státní zkoušky (stávající 

k nahlédnutí na sekretariátě IMS, termín: duben – vědecká rada) – předloží vedoucí 

kateder ve spolupráci s garanty studijních oborů a předsedy oborových rad na 

vedení dne 20.3.2012. 

 

Termíny dalších schůzí: 20.3., 3.4., 17.4., 15.5., místnost 3093 vždy od 12.30 do 14.00. 

 

Zapsala: Kateřina Králová 

Vidoval: Jiří Vykoukal 

V Praze dne 7. března 2012 

 


