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Zápis z porady vedení IMS, 2.10.2012 

 

Přítomni: 

Dr. O. Konrád, vedoucí KNRS 

Dr. K. Kozák, vedoucí KAS 

Dr. K. Králová, proděkanka pro zahraniční styky 

Doc. M. Kubát, proděkan pro vědu a výzkum; vedoucí KRVS  

Prof. J. Kučera, předseda oborové rady MD 

Dr. T. Nigrin, tajemník IMS  

Prof. L. Rovná, vedoucí KZES 

Doc. J. Vykoukal, ředitel IMS 

 

 

Příští termíny porad: 16.10., 30.10., 13.11., 27.11., 11.12. 

 

1) Informace – vedení IMS vzalo na vědomí: 

 

- Nástup pomocných vědeckých sil na jednotlivých katedrách: 

- KAS: Marek Jáč; KRVES: Michael Eidrnová; KZES dodá, KNRS: Tereza 

Horálková 

 

- Disciplinární komise UK FSV 

- děkanovi bude jako možný kandidát na člena komise navržen M. Calda 

 

- Promotoři 

 - děkanovi budou jako promotoři za IMS navrženi M. Kunštát a J. Kučera 

 

- Nákup, rozmístění a objednávky výpočetní techniky 

- 7 počítačů rozmístěno: P. Novák, F. Raška, L. Rovná, S. Horák, L. Švec, I. Šlosarčík 

(RYT), Z. Kasáková (RYT) 

- budou objednány ještě 2 počítače: KZES – T. Weiss (RYT); KNRS – O. Konrád; 1x 

tiskárna (J3083), 1x projektor (R201) – objednávku zajistí T. Nigrin 

 

- Ediční komise 

- vedení navrhuje ediční komisi, aby byli o posudek na monografii T. Weisse 

navrženou k vydání v nakladatelství Karolinum požádáni Oldřich Bureš (MUP) a Jan 

Eichler (ÚMV) 

 

- Redakční skupina IMS – informace o schůzce podal O. Konrád 

 

- Výjezdní zasedání:  

- na schůzi dne 16.10.2012 připraví vedení IMS program 

- T. Nigrin zjistí od účastníků preferenci způsobu dopravy  

 

- Studentské ceny 

- cena Mladý Evropan a Evropanka 2013. Cena je určena pro mladé lidi mezi 18-26 

lety, kteří se zabývají tématem evropské integrace a vzájemného porozumění v 

různorodém evropském prostředí a dosáhli v tomto směru viditelných výsledků. 

Termín zasílání nominací je do 31. 10. 2012 na adresu Schwarzkopf-Stiftung Junges 

Europa, Sophienstrasse 28-29, 101 78 Berlin, Germany. Další info v příloze zápisu. 
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- Vyhlášení dalšího kola soutěže Grantové agentury UK – soutěž pro magisterské a doktorské 

studenty. Více info na: http://cemes.fsv.cuni.cz/UK-33.html 

 

- Zpráva o ALUMNI setkání  

- setkání se zúčastnilo zhruba 150 absolventů 

- v příštích ročnících by měla být vyučujícím odeslána informace o setkání ještě těsně 

před konáním akce 

- fotografie ze setkání budou využity pro prezentaci IMS – fotodokumentaci je nutno 

dodat doc. Lábovi, proděkanovi pro PR (zajistí D. Emler) 

- diskutována otázka zřízení Facebooku pro Alumni IMS – vedení je pro 

 

- Hodnocení studentů doktorského studia – do 31.10.2012 je nutné předložit tabulku 

hodnocení studia doktorandů. Podklady je nutné zaslat elektronicky na adresu 

navratil@fsv.cuni.cz a svarcova@fsv.cuni.cz 

 

- specializace EUROPAEUM na KZES od září 2012 

- L. Rovná informovala o otevření specializace EUROPAEUM pro studenty 

magisterských oborů ES a ZES ve školním roce 2012/13. Na základě dohody asociace 

EUROPAEUM (spolku nejstarších evropských univerzit), jejímž členem je i UK, 

studenti, kteří absolvují vedle svého regulérního magisterského studia tuto 

specializaci, dostanou vedle magisterského diplomu na materské univerzitě ještě 

suplementum s hlavičkou EUROPAEUM vydané na Univerzitě v Oxfordu. 

K získání tohoto suplementa bude třeba: 

1.semestr a.r. 2012/13 - podat přihlášku s návrhem projektu diplomové práce s 

návrhem školitele na katedře KZES IMS a na partnerské univerzitě (Paris I Pantheon 

Sorbonne ev. Leiden University) 

2. semestr a.r. 20112/13 - absolvování jarní školy EUROPAEUm v Oxfordu  

3.semestr a.r. 2013/14 - semestr na partnerské univerzitě ((Paris I Pantheon Sorbonne 

ev. Leiden University) - v rámci programu Erasmus, dohodnuto navýšení kvóty z UK 

4. semestr a.r. 2013/14 - jarní škola v Oxfordu a dokončení magisterské práce. 

Průběžně se budou konat konzultace se školitelem a konzultantem na partnerské 

univerzitě. 

L. Rovná navštíví 19.10. Paris Pantheon Sorbonne za účelem dojednáni návrhu 

smlouvy a její finální verze by mela byt připravena na Steering Committee v Oxfordu 

4.11.2012. 

L. Rovná průběžně informuje vedení UK, UK FSV a IMS. 

 

 

2. Vedení IMS projednalo: 

 

- Předplatné časopisů objednávaných IMS v knihovně TGM – vedení IMS 

zinventarizovalo současné objednávky a doporučilo knihovně, aby již některé tituly 

neobjednávala. Informaci knihovně předá T. Nigrin.  

 

- Centrální inventarizační komise UK FSV – do centrální inventarizační komise UK FSV 

nebyl nominován žádný kandidát. 

 

- Specifický výzkum IMS 2012 

 - vedoucí řešitelských týmů předali dílčí zprávy: 

http://cemes.fsv.cuni.cz/UK-33.html
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- KZES – běží, nečerpá 

- KNRS – běží, nečerpá 

- KAS – běží, nečerpá 

- KRVES – běží, čerpá 

- čerpání – prostředky SVV 2012 budou čerpány do 31.10.2012. Následně přejde 

čerpání na vedení. T. Nigrin předloží do 16.11.2012 zprávu o čerpání a zajistí 

dočerpání prostředků v souladu s pravidly soutěže. 

- zpráva o obsahovém plnění SVV 2012 – zaslat T. Nigrinovi do 31.10.2012. 

 

- CDS IMS UK FSV  

- statut – drobné změny v bodě 6 – studenti budou vybíráni formou soutěže. 

- vyhlášení předběžně od 1.11. 2012. 

- do 9.10.2012 dodají členové vedení návrhy na znění a podmínky soutěže na obsazení 

CDS. 

- vedení stanoví počet míst k obsazení do 16.10.2012. 

- uchazeči budou vybráni komisí složenou ze členů IMS, k jednání komise bude 

přizvána Dr. Švarcová, proděkanka pro doktorské studium a další formy vzdělávání. 

 

- Vedení IMS projednalo formulaci ze zápisu vedení IMS ze dne 25.9.2012 „Vedení IMS 

postrádá specializovanou pracovní sílu zaměřenou na evropské granty na úrovni děkanátu“ a 

následný email od paní Evy Horníčkové. 

- Jde o formulační nedorozumění. Vedení IMS oceňuje práci oddělení vědy a 

konkrétně Dr. Rennera, který se oblasti evropských projektů dlouhodobě věnuje a 

zajišťuje součinnost – vedení debatovalo jinou věc, a to podporu aktivního 

vyhledávání vyhlášení, partnerů (eventuelní administrativní podpory vypracovávání 

projektových žádostí) mimo stávající rámec dosud využívaných možností. 

 

- Vedení IMS se obrací na Dr. Karáska, proděkana pro rozvoj, s prosbou o: 

1. O určení místnosti, v níž by bylo zprovozněno zařízení umožňující videokonference.  

2. O určení místnosti v Jinonicích, v níž by se mohly konat doktorské obhajoby a také jiné 

významnější akademické akce. Místnost by měla být odpovídajícím způsobem zařízena a 

vybavena. 

 

2) Termíny, úkoly: 

 

a) do 4.10.2012 

- vedoucí kateder zrevidují návrh na akvizice knihovny TGM za září 2012 

 

b) do 9.10.2012 

- návrhy na znění a podmínky soutěže na obsazení CDS – členové vedení 

 

c) do schůze vedení 16.10.2012 

nové termíny: 

- stanovení počtu míst vypisovaných v soutěži na CDS 

- program výjezdního zasedání 

- doprava na výjezdní zasedání 

 

běžící termíny 

- Meziuniverzitní dohody – nahlášení vyjíždějících pracovníků na vedení dne 16.10.2012 

Informace včetně formulářů: http://www.cuni.cz/UK-225.htmldodat odkaz na stránku OZS.  
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- Fond mobility – termín do 12. října 2012 na OZS: http://intranet.fsv.cuni.cz/FSVINT-1334-

version1-podzim2012.pdf . Nahlášení přihlášek na vedení dne 16.10.2012 

 

- vedoucí kateder představí možná témata SVV na rok 2013 

 

d) do schůze vedení 30.10.2012 

nové termíny 

- zpráva o obsahovém plnění SVV 2012 za jednotlivé katedry 

- Hodnocení studentů doktorského studia – Podklady je nutné zaslat elektronicky na 

adresu navratil@fsv.cuni.cz a svarcova@fsv.cuni.cz 

 

běžící termíny 

- ediční plán UK FSV – katedry sestaví své ediční plány na zbytek roku 2012 a na rok 2013 

- plán bude možné průběžně doplňovat 

- všechny monografie a sborníky vydávané v Karolinu musí projít ediční komisí 

UK FSV 

 

- monografická řada UK FSV – katedry představí návrhy názvu 

- dodají vedoucí kateder do 30.10.2012 

- návrh názvu – 30.10.2012 

- plán se bude průběžně doplňovat 

 

e) do schůze vedení 13.11.2012 

nové termíny: 

- zpráva o čerpání SVV dle podkladů EO FSV – T. Nigrin 

 

Zapsal: T. Nigrin 

Schválil: J. Vykoukal 

 

 

http://intranet.fsv.cuni.cz/FSVINT-1334-version1-podzim2012.pdf
http://intranet.fsv.cuni.cz/FSVINT-1334-version1-podzim2012.pdf
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Přílohy:  

1. Předplatné časopisů objednávaných IMS UK FSV v Knihovně TGM v Praze 

Jinonicích 

 

Název 

pokračovat 
z rozpočtu 
knihovny – 
dílčí 
rozpočet 
IMS 

Financovat 
ze zdrojů 
IMS   

Dějiny a současnost  ano ne   

Geschichte in Wissenschaft und 

Unterricht ne ne   

Geschichte und Gesellschaft ano ne   

Historische Zeitschrift ano ne   

Jahrbücher für Geschichte 

Osteuropas ne ne   

Magazin Istoric  ne ne   

Nowa Europa Wschodnia ne ne   

Post-Soviet Affairs ano ne   

Zeitgeschichte ano ne   

Český časopis historický ano ne   

Hungarian Quarterly   ano ne 

British Journal of Political 

Science ano ne   

Země světa  ano ne   

Belarusian Review ne ne   

Journal of Baltic Studies ne 

Ano 

IMESS   

Ab Imperio ano ne   

FAZ ne ne   
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2. Cena Mladý Evropan 

 


