
Zápis z porady vedení IMS ze dne 3.4.2012 

Přítomni: Kozák, Králová, Kučera, Nigrin, Pešek, Rovná, Vykoukal 

 

Vedení IMS vzalo na vědomí: 

1. Komise pro obhajoby disertačních prací ve složení prof. PhDr. Jaroslav Kučera, CSc. 

(předseda), doc. PhDr. Jiří Vykoukal, CSc., prof. PhDr. Lenka Rovná, CSc., doc. 

PhDr. Ivana Čornejová, CSc. (externí člen), zasedne dne 13. 6. 2012 od 9.00 na IMS 

v Rytířské 31, Praha 1. Obhajovány budou následující práce: 

 Mgr. Markéta Brüstlová - Česko-francouzské bilaterální vztahy v Evropě po 

roce 1989 (návrat do Evropy versus Evropě to osladíme) 

 PhDr. Bohdan Zilynskyj - Ukrajinci na českém území a československo-

ukrajinské vztahy v letech 1944-1949 

2. Model doktorandských center je nezávazný, po 10.4. bude následovat schůzka 

proděkanky pro PGS s předsedy oborových rad PGS. 

3. Nabídku kurzů U3V a zejména formu testování nutno vždy uzpůsobit cílové skupině 

studentů. 

4. Mise amerických univerzit (18.4.) se zúčastní dr. Kozák za KAS a dr. Svoboda za 

KRVES. 

5. Neúčast na zkoušce nelze studentům do SIS zapisovat jako známku nedostatečná 

(„4“). 

6. Darovací smlouvy v cizím jazyce nutno uzavírat současně také v češtině. Návrh 

smlouvy viz web Ekonomického odboru u doporučeného postupu č. 5. 

7. Na pátek 6.4. nařízena práce doma pro všechny THP FSV UK. V uvedený den budou 

budovy Hollar a Opletalova uzavřeny. 

 

Vedení IMS rozhodlo: 

1. Vedení vzalo na vědomí informaci o schůzce garantů studijních programů FSV UK 

(16.3.2012) ohledně státní maturity a přijímacího řízení. Rozhodlo prozatím setrvat u 

modelu SCIO a interního odborného testu a naopak vyčkat, jak se projeví přijímání na 

základě zohlednění státní maturity.  

2. Zlepšit prezentaci profilu absolventa na webových stránkách IMS a zřídit profil IMS 

na Facebooku.  

3. Veškeré studijní povinnosti studentů postgraduálních programů včetně délky 

disertační práce musejí být podepsány v individuálním studijním plánu. Ten bude 

uložen u ústavního administrátora PGS v elektronické databázi zřízené za tímto 

účelem. Rámcový studijní plán nemá žádnou právně závaznou hodnotu. Individuální 

plány budou systematicky vyhodnocovány. V případě neplnění bude navrženo krácení 

stipendia. 

 

Vedoucí kateder do příští schůze vedení: 

1. Sestaví a předloží komise ke SZZk (bc., mgr.), pokud tak ještě neučinili. 

Upozorňujeme, že pro bc. nutno nominoval členy do deseti komisí. 

http://fsv.cuni.cz/FSVTEMP-521.html?index=21
http://fsv.cuni.cz/FSVTEMP-521.html?index=42
http://fsv.cuni.cz/FSVTEMP-521.html?index=31
http://is.cuni.cz/webapps/whois/osoba/?entId=6651&lang=cs
http://is.cuni.cz/webapps/whois/osoba/?entId=6651&lang=cs


2. V dohledné době nutno projednat reorganizaci PGS v souvislosti s programem OPPA. 

3. Garanti všech oborů (bakalářského i magisterských) zahájí přípravu Karolinky 

(seznamy vyučovaných kurzů) na další akademický rok (2012/13) a tuto práci dokončí 

do 30. dubna 2012. Na začátku května učiní veškeré změny v programu tajemník a 

připraví Karolinku k publikaci.  

4. Komise pro doktorandské SZZk (2) zasednou dne 22.5. 2012 od 9.00 na IMS. Prof. 

Kučera ve spolupráci s dr. Jůzovou zajistí jejich složení. 

5. Vedoucí kateder podají návrhy na ceny: 

 Cena Josefa Hlávky 2012 – určena pro talentované studenty v bakalářském, 

magisterském nebo doktorském studiu, kteří prokázali výjimečné schopnosti a 

tvůrčí myšlení ve svém oboru, a pro mladé talentované vědecké pracovníky 

Akademie věd ČR do 33 let věku. O udělení Ceny rozhoduje správní rada 

Nadání na návrh rektorů českých vysokých škol pražských, rektora brněnské 

techniky, předsedy Akademie věd ČR a ředitele IKEM Praha. Cena je spojena 

s předáním nadačního příspěvku ve výši 25.000,- 

Nominace na udělení Ceny by měla obsahovat základní informaci o studentovi 

(jméno, titul, institut, obor, Bc./Mgr./PGS studium) a zhodnocení absolventské 

práce, díky níž jste studenta zvolili, jakož i jeho dosavadní výsledky a jeho 

komplexní hodnocení během působení na FSV. 

 

 Cena ministra školství, mládeže a tělovýchovy pro vynikající studenty a 

absolventy studia – určena pro vynikající studenty studia v Bc., Mgr. nebo 

PGS studijním programu za mimořádné výsledky ve studiu a ve vědecké, 

výzkumné, vývojové, umělecké nebo další tvůrčí činnosti. Cenu uděluje 

ministr školství, mládeže a tělovýchovy u příležitosti výročí 17. listopadu. 

Cenu představuje diplom a věcný nebo peněžitý dar v celkové hodnotě do 

15.000 Kč. 

Nominace na udělení Ceny by měla obsahova základní informaci o studentovi 

(jméno, titul, institut, obor, Bc./Mgr./PGS studium), životopis studenta, seznam 

publikovaných vědeckých nebo inženýrských prací a doklady o výsledcích 

vědecké, výzkumné, vývojové, umělecké nebo další tvúrčí činnosti, zdůvodnění 

návrhu na udělení ceny. 

 

6. Vedoucí kateder podnítí studenty, aby se ucházeli o Cenu Dr. Edvarda Beneše - 

určena pro studenty vysokých škol, kteří mají zpracované některé z témat oboru 

historie 20. století nebo oboru sociologie. Do soutěže se přihlašují autoři bakalářských, 

diplomových a doktorských prací. Podmínkou účasti v soutěži je přiložené doporučení 

vedoucích prací. Studenti se mohou do soutěže přihlásit sami (do 10. července 2012), 

prostřednictvím internetových stránek: http://www.sezimovo-

usti.cz/_kultura/e_benes.php, nebo prostřednictvím oddělení vědy (do 29. června 

2012). Na oddělení vědy je zapotřebí předat tyto materiály: základní údaje uchazeče 

(jméno, adresa, telefon, e-mail), přihlašovanou práci a doporučující dopis vedoucího 

práce. 

 

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

Zapsala: Kateřina Králová 

Vidoval: Jiří Vykoukal 

V Praze dne 3. dubna 2012 

http://www.sezimovo-usti.cz/_kultura/e_benes.php
http://www.sezimovo-usti.cz/_kultura/e_benes.php

