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Zápis z porady vedení IMS, 2.4.2013 
 
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, zástupkyně ředitele IMS 
Doc. J. Vykoukal, ředitel IMS 
Dr. T. Weiss, vedoucí KZES 
Zástupci SIMS 
 
Další porady vedení se konají ve dnech: 16.4., 30.4., 14.5. 
 
1) Informace – vedení IMS vzalo na vědomí: 
 
Rozpočet IMS na rok 2013: 

- AS FSV schválil rozpočet FSV UK dne 2.4.2013 (informace doplněna až po zasedání 
AS FSV), dle opatření děkana UK FSV 14/2013 předloží ředitel IMS tajemníkovi 
fakulty návrh rozpočtu IMS do 16.5.2013.  
- IMS zaznamenal nárůst v prostředcích za vzdělávací činnost i za vědeckou činnost, 
část nárůstu bude využita ke zvýšení tarifů platů dle připravovaného Vnitřního 
mzdového předpisu UK s platností od 1.1.2014. 
- Rozpočet respektuje zúčtování „studentokreditů“ mezi instituty na FSV UK. 
- Nově bude organizována platba za cizojazyčné kurzy vypisované a vyučované 
pedagogy IMS v rámci studijního oboru IEPS – z prostředků toho oboru mohou být 
financovány výlučně kursy pro tento obor vyučované jako povinné nebo povinně 
volitelné předměty (musí být ve studijním plánu IEPS), další cizojazyčné kursy hradí 
IMS buď z prostředků vlastních cizojazyčných oborů nebo z prostředků na vzdělávací 
činnost; přesná výše částky bude projednána na poradě vedení IMS po zjištění 
celkových rozpočtových proporcí na rok 2013. 
- Mimo vlastní rozpočet byla IMS také přidělena částka 174 600 Kč, která je částí 
celkové sumy vybrané za přihlášky na studijní obory IMS v roce 2013, z této částky 
budou odměňováni výhradně pracovníci IMS připravující písemné přijímací pohovory, 
členové zkouškových komisí a dozory; o konkrétním rozdělení částky bude 
rozhodnuto po stanovení jejich personálního zajištění. 
- Dále byla navýšena částka pro pomocné vědecké síly na 100 000 Kč na každý institut 
a každý institut dostal také přidělenou částku 100 000 Kč, z níž lze hradit výuku 
realizovanou studenty formou stipendií – o stanovení konečné částky bude rozhodnuto 
v souvislosti s přípravou rozpočtu IMS na rok 2013. 
- IMS získává v rozpočtu bonifikaci také za získané granty. Ačkoliv tato položka 
vykazuje nárůst, je zde ještě značná rezerva. Je třeba podávat (a samozřejmě) získávat 
granty. 

 
- SVV IMS 2013: 

- Projekt SVV IMS na rok 2013 byl schválen a požadovaná částka (1.400 tis Kč) byla 
navýšena o 96 tis. Kč. T. Nigrin osloví vedoucí dílčích řešitelských skupin s žádostí o 
upřesnění využití této sumy.  
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Reakreditace SD: 

- RUK schválil předloženou reakreditaci kombinovaného studia oboru Soudobé 
dějiny, spis bude postoupen Akreditační komisi MŠMT. 

 
CEFRES: 

- L. Rovná informovala o stavu jednání kolem „joint-venture“ (FSV) UK a CEFRES.  
 

2)Vedení IMS projednalo: 
 
Konference Czechoslovakia and the other occupied nations in Europe: The story of the exile 
revisited after seventy years: 

- Vedení IMS souhlasilo se spolupořadatelstvím konference, kterou organizuje ÚSD 
AV ČR ve dnech 6.-7.6.2013, a s finančním příspěvkem na tuto konferenci ve výši 
25 000 Kč. 

 
Žádost o příspěvek na provoz prostor IMS v Rytířské: 

- Vedení IMS projednalo žádost na úhradu provozu prostor IMS v Rytířské 
z fakultního rozpočtu a bylo seznámeno se současným stavem využití těchto 
prostor včetně vyjasnění role EUROPEA.  

 
„IMSOLD“: 

- Zbytky starých webových stránek IMS budou postupně převedeny na nové a 
zrušeny. Týká se to především studijních pomůcek ke kombinovanému studiu. 
Úkolem je pověřena M. Fučíková, termín je stanoven do konce června 2013. 

 
- Zasedání oborových rad MD a MTS: 

- Společné zasedání oborových rad MD a MTS proběhne 27.6.2013 od 10:00 
v Jinonicích, místnost zajistí sekretariát. 

 
Obměna počítačové techniky a „docking stations“: 

- Vedení IMS nepřijalo jednoznačné stanovisko k obměně počítačové techniky za 
notebooky. V případě obnovy techniky si bude moci pracovník vybrat, zda bude 
místo pevného počítače nakoupen notebook. 

- Vedoucí kateder nahlásí do 16.4.2013 T. Nigrinovi požadavky na obměnu 
počítačové techniky včetně údajů o místnosti a osobách, kterým bude technika 
přidělena. 

 
Komise pro SZK: 

- Vedení IMS ve spolupráci s garanty oborů zreviduje navržené členy do komisí pro 
SZK a doplní nové pracovníky.  

- Revizi provedou garanti oborů a seznamy zašlou do 30.4.2013 J. Vykoukalovi a T. 
Nigrinovi. Seznamy budou předloženy ke schválení VR FSV na jejím květnovém 
zasedání. 
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CDS IMS: 
- Výběrové řízení na obsazení CDS pro AR 2013/2014 proběhne v květnu 2013. 

Přípravu zajistí J. Kučera a M. Kubát. 
- Vedení IMS zvažuje vypsání dvou míst v rámci CDS. Konečné stanovisko bude 

projednáno na poradě vedení 30.4.2013 po zpracování rozpočtu (k dispozici je 
zatím částka 100 000 za absolventa DSP). 

 
Roční výkazy studentů doktorského studia: 

- Fakultní termín pro odevzdávání zpráv je stanoven na 15. červnu 2013. Vzhledem 
k tomu, že formuláře musí podepsat také školitel, byl interní termín IMS stanoven 
na 5.6.2013. Do tohoto data zašlou doktorandi své poklady pouze elektronicky M. 
Fučíkové (fucikova@fsv.cuni.cz) a po „předschválení“ následně vyřídí nutné 
podpisy. 

 
Přijímací řízení (stanovené termíny): 
- bakalářské studium (řádné termíny): 

- MTS:  7.6.2013 od 9,00 v H014, H112, H115 a H215. 
- Každá katedra nominuje 3 osoby pro dozor v komisích – do porady dne 
16.4.2013.  

- CNS: 5.6.2013 od 12,00 v H215. 
  - Dozor (3 osoby) zajistí KNRS – nahlásí do 16.4.2013. 
- magisterské studium – písemné, řádný termín: 

- AS – 4.6.2013 od 8,30 v H014. 
- NRS – 4.6.2013 od 8,30 v H112. 
- BECES – 4.6.2013 od 8,30 v H115. 
- ZES + ES – 4.6.2013 od 8,30 v H215. 

- Dozor a opravu testů zajišťuje personál kateder. Doporučené složení – 2-3 
pracovníci dopoledne na hlídání, 4-6 na opravu odpoledne.  
- Personální zajištění nahlásí vedoucí kateder na poradě 30.4.2013. 

- magisterské studium – ústní, řádný termín: 
- AS – 11.6.2013 od 8,30 v H014. 
- NRS – 11.6.2013 od 8,30 v H013. 
- BECES – 11.6.2013 od 8,30 v H115. 
- ZES + ES – 11.6.2013 od 8,30 v H215. 

- Komise sestavují katedry. Komise se skládá ze 3 členů – stačí interní vč. 
doktorandů. 
-  Personální zajištění nahlásí vedoucí kateder na poradě 30.4.2013. 

 
- doktorské studium: 

- řádný termín MD + MTS: 20.6.2013 – Jinonice, 9:00 
- náhradní termín MD + MTS: 27.6.2013 – Jinonice, 9:00 

  
Státní závěrečné zkoušky (stanovené termíny): 

- MTS + CNS (ve čtvrtém a vyšším ročníku) – 17. a 18.6.2013 
- SD + MTSK – 19.6.2013 

o Komise stanoví doc. Vykoukal.  
o Vedení IMS žádá pracovníky, aby ve výše uvedených termínech omezili 

své dovolené a jiné pobyty mimo Prahu a byli k dispozici pro státnicové 
komise. Složení komisí závisí na počtu přihlášených studentů k Szk a bude 
upřesněno během května 2013. 
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- IMESS + CECS + ESA – 24.6.2013 
o Komise stanoví doc. Vykoukal ve spolupráci s garanty/koordinátory 

dalších oborů. 
- AS, BECES, NRS, ZES + ES – 25.6.-28.6.2013 

o Termíny si stanoví katedry – termín nahlásí 16.4.2013 na poradě vedení.  
o Personální zajištění komise stanoví katedry (externisty zajistí sekretariát) – 

složení nahlásí na poradě katedry do 30.4.2013. 
 
3) Termíny – do porady vedení IMS 16.4.2013 (rekapitulace): 
 
- Stanovení termínů mgr. SZK katedrami dle jednotlivých oborů. 
- Nominace dozoru za každou katedru na MTS přijímací zkoušky (1 kmenový pracovník a 
dva doktorandi). 
- Nahlášení složení dozoru u přijímací zkoušky na CNS – nahlásí KNRS. 
- Nahlášení požadavků na obměnu počítačové techniky (včetně čísla místnosti a určení, pro 
koho technika bude) T. Nigrinovi. 
 
4) Termíny – do porady vedení IMS 30.4.2013 (rekapitulace): 
 
- Komise mgr. SZK dle jednotlivých oborů. 
- Dozor na písemnou část přijímací zkoušky na mgr. obory – dle jednotlivých oborů. 
- Složení komisí na ústní část přijímací zkoušky na mgr. obory – dle jednotlivých obor. 
- Rozhodnutí o počtu vypisovaných míst na CDS IMS 2013/2014. 
- Garanti zašlou zrevidované seznamy členů státnicových komisí T. Nigrinovi a J. 
Vykoukalovi. 
 
Zapsal: T. Nigrin 
Schválil: J. Vykoukal 


