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Zápis z porady vedení IMS, 27.11.2012 

 

Přítomni: 

Dr. Z. Kasáková, předsedkyně AS FSV 

Dr. O. Konrád, vedoucí KNRS 

Dr. K. Kozák, vedoucí KAS 

Doc. M. Kubát, proděkan pro vědu a výzkum; předseda oborové rady MTS; vedoucí KRVS  

Prof. J. Kučera, předseda oborové rady MD 

Dr. T. Nigrin, tajemník IMS  

Prof. L. Rovná, vedoucí KZES 

Doc. J. Vykoukal, ředitel IMS 

J. Balík, zástupce SIMS 

V. Šavrda, zástupce SIMS 

Omluvena: 

Dr. K. Králová, proděkanka pro zahraniční styky 

 

Příští termíny porad: 11.12. 

 

1) Informace – vedení IMS vzalo na vědomí: 

Sestavování rozvrhu na LS 2013: 

  - L. Jůzová žádá všechny vyučující, aby jí dodali podklady ke své výuce v LS 2013. 

 

March of the living 2013: 

  - http://www.marchoftheliving.eu/onas.html  

  - K. Králová požádá o zařazení skupiny složené z účastníků SVV na KRVES v roce 2013.    

  Skupinu musí vybrat organizátoři – za ČR pojede pouze 6 skupin. V případě, že skupina nebude  

  vybrána, zváží K. Králová náhradní řešení.  
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UNCE: 

  - Ve dnech 22. a 23. listopadu 2012 proběhl workshop UNCE. Zúčastnili se ho pracovníci  

  FSV, FHS a FF. 

 

Přípravné kurzy MTS a CNS: 

  - V rámci celoživotního vzdělávání otevře IMS vzdělávací kurzy k mezinárodním   

  teritoriálním studiím a česko-německým studiím. Kurzy bude koordinovat M. Bílková a T.  

  Nigrin. 

- http://ims.fsv.cuni.cz/IMSFSV-45.html 

 

PRAREAS: 

  - V následujících dnech začne migrace informací z webu PRAREAS na anglický extranet FSV.   
  Realizuje P. Cibulková.  
 

Výzkumný seminář: 

  - Dne 17. prosince 2012 od 17:30 v Rytířské, místnost 201, vystoupí Pauli Bauer s přednáškou  

  "Geografie paměti v pohraničí po roce 1990". Seminář proběhne v angličtině. 

 

Vánoční party IMS:  

  - Dne 18.12.2012 se uskuteční v Národní technické knihovně v Dejvicích vánoční party IMS.   

  Akci organizuje SIMS a bude o ní informovat studenty a pracovníky přes sekretariát IMS. 

 

2. Vedení IMS projednalo: 

 

Účetnictví – zavádění „lehkého klienta“: 

  - Aplikace umožní detailnější přehled pohybů na účetních středcích. Neumožňuje  

  provádění jakýchkoliv účetních operací.  

  - Aplikace bude nainstalována řediteli a tajemníkovi. Možnost jejich přístupu (nikoliv  

  dispozice) do projektových středisek individuálních řešitelů bude s každým komunikována  

  individuálně.  

  - Další pracovníci, kteří by o aplikaci měli zájem, se přihlásí T. Nigrinovi. Systém se vyplatí   

  především těm, kdo spravují větší objemy finančních prostředků.  
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Odměny za publikace pracovníků IMS z prostředků PRVOUK: 

  - Vedení projednalo pravidla odměňování publikační činnosti za rok 2012 z prostředků   

  PRVOUK, v příloze naleznete přehled koeficientů platný pro rok 2012.  

 

CDS IMS: 

  - M. Kubát a J. Kučera připraví do porady vedení 11.12.2012 návrh na hodnocení práce členů  

  CDS IMS. 

 

Kalendář grantů: 

  - Seznam a kalendář vhodných grantů by měl připravit institut. V minulosti zřejmě již něco  

  podobného vypracoval O. Picka. Zjistí T. Nigrin. Následně se vedení rozhodne, zda seznam  

  doplní a aktualizuje pracovník institutu či interní doktorand. Další dohoda proběhne ve  

  spolupráci s L. Rovnou. 

 

SVV 2013: 

  - Bude podán jeden společný projekt zastřešující dílčí témata jednotlivých kateder: 

  KAS: U.S. as a Divided Nation – Past and Present. 

  KZES: Evropští aktéři a Afrika – paměť kolonialismu. 

  KRVES: Poválečná rekonstrukce a paměť židovských komunit SJVE. 

  KNRS: Střední Evropa jako křižovatka internacionálních a transnacionálních procesů. 

 

ERC Starting and Consolidator Grants call 2013: 

  - Za IMS byla na konferenci nominována L. Rovná. 

 

Změna ve vedení IMS: 

  - S platností od 1. prosince 2012 bude L. Rovná zástupkyní ředitele IMS s pověřením pro    

  organizaci zahraničních projektů. 

 

Státní zkoušky v lednu a únoru 2013: 

  - Vedoucí kateder a oborových rad připraví na poradu vedení 11.12.2012 termíny komisí pro   

  SZk v doktorském, magisterském i bakalářském studiu na leden/únor 2013. 



 4 

Doktorandská kolokvia: 

  - V průběhu LS proběhnou kolokvia doktorandů, ve kterých představí své projekty a postup  

  prací. Primárně budou referovat studenti ve 4. semestru studia. Termín pro odevzdání   

  podkladů je stanoven na 8. dubna 2012. Kolokvia na jednotlivých katedrách proběhnou  

  v týdnu od 22.4.2012. 

 

Specializace EUROPEUM:  

  - Ke specializaci přistoupila také Univerzita v Leidenu. Informace o konsorciu rozešle všem  

  magisterským studentům sekretariát IMS. Předání informace zajistí T. Nigrin.  

 

3. Termíny, úkoly: 

a) do porady vedení 27.11.2012 

nové termíny: 

Státní zkoušky v lednu a únoru 2013: 

  - Vedoucí kateder a oborových rad připraví na vedení 11.12.2012 termíny komisí pro SZk  

  v doktorském, magisterském i bakalářském studiu. 

 

CDS IMS: 

  - M. Kubát a J. Kučera připraví do porady vedení 11.12.2012 návrh na hodnocení práce členů  

  CDS IMS. 

 

běžící termíny: 

Evropské granty vhodné pro IMS: 

  - L. Rovná informuje o vhodných evropských grantech pro IMS. 

 

Zapsal: T. Nigrin 

Schválil: J. Vykoukal 
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Příloha 1: Tabulka pravidel rozdělování odměn za publikační činnost z prostředků 

PRVOUK. 

 

 

typ publikace/činnosti body 
Monografie zahraniční 2 
kapitola v monografii zahraniční 1 
časopis zahraniční 1,2 
monografie česká 1,6 
kapitola v monografii české 0,8 
časopis český, registr 1 
sborník zahraniční recenzovaný 1 
časopis český neregistrovaný 0,4 
český sborník recenzovaný 0,4 
příručka, encyklopedie 0,3 
 

 


