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Zápis z porady vedení IMS, 16.4.2013 
 
Přítomni:  
 
Dr. K. Kozák, vedoucí KAS 
Dr. K. Králová, proděkanka pro zahraniční styky 
doc. M. Kubát, proděkan pro vědu a výzkum; předseda oborové rady MTS; vedoucí KRVS  
prof. J. Kučera, předseda oborové rady MD 
Dr. P. Novák, sekretariát IMS  
doc. J. Vykoukal, ředitel IMS 
Dr. T. Weiss, vedoucí KZES 
Zástupci SIMS (Mertová, Havrda)  
 
Další porady vedení se konají ve dnech: 30.4., 14.5. 
 
1) Informace – vedení IMS vzalo na vědomí: 

- Vyhlášení Ceny ministra školství, mládeže a tělovýchovy pro vynikající studenty a  
absolventy studia ve studijním programu. Podrobnosti viz přílohu zápisu. Termín odd. 
vědy: 23. května 2013. 

 
- Vyhlášení Ceny Josefa Hlávky pro nejlepší studenty a absolventy. Podrobnosti viz přílohu  

zápisu. Termín odd. vědy: 23. května 2013. 
 
- Vyhlášení Ceny Edvarda Beneše pro studenty vysokých škol, kteří mají zpracované některé  

z témat oboru historie 20. století nebo oboru sociologie. Podrobnosti viz 
http://intranet.fsv.cuni.cz/FSVINT-1403.html. Studenti se mohou do soutěže přihlásit 
sami do 10. července 2013, prostřednictvím internetových stránek: 
http://www.sezimovo-usti.cz/_kultura/e_benes.php, nebo prostřednictvím oddělení 
vědy do 29. června 2013. 

 
- Sdělení vedoucích kateder o termínech státních zkoušek:  

- AS, NRS, ZES – 25. června 2013.  
- BECESC – 24. června 2013 odpoledne.  
- IMESS, ESA, CECS – 24. června 2013 dopoledne. 
- ČNS – 17.6.2013 odpoledne. 

 
- Dozor během přijímacího řízení: 

- MTS (7. června 2013, Hollar): Fiřtová, Kucer, Schulzová (KAS), Šafařík (KNRS), 
Vykoukal, Kocian, Šisler (KRVS), Váška, Witz, Mejstřík (KZES); ČNS (17. června 
2013): Konrád, Dvořák, Janura (náhradník: Handl). 

 
- Termíny katederních doktorských kolokvií: 

- KAS – 23. dubna 2013 od 17.30 hod. 
- KNRS – 22. dubna 2013 od 15.30 hod.  
- KRVS – 26. dubna 2013 od 13.00 hod. 
- KZES – 23. dubna 2013 od 13.00 hod. (Rytířská). 

 
- Požadavek KZES na jeden kompletní počítač pro místnost R208. Ostatní požadavky byly 
nahlášeny tajemníkovi IMS. 
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- Informace ředitele IMS o nahlášení programu akcí UNCE  na příští akademický rok RUK. 
 
- Sdělení ředitele IMS o připravované schůzce UNCE (tento nebo příští týden; termín bude 
upřesněn). 
 
- Informace o zahájení Jarní školy IMS. 
 
- Sdělení o chystané schůzce Redakční skupiny pro sumarizaci výsledků výjezdního zasedání 
IMS v Nečtinách, která se bude konat 29. dubna 2013 za účasti ředitele IMS. 
 
- Informace o koncepci připravovaného natáčení filmu o FSV. 
 
 

2. Vedení IMS projednalo: 

- Příprava testů přijímacího řízení: 
- Vedení IMS vyzvalo garanty oborů, aby do 30. dubna 2013 nahlásili řediteli IMS 
jména osob, které budou připravovat testy pro přijímací řízení a dále jména členů 
komisí pro přijímací řízení. 
 

 - Vedení pověřilo ředitele IMS, aby se obrátil na ředitele ISS dr. M. Hájka v záležitosti 
sporných momentů účasti pracovníků IMS na připravované mezinárodní konferenci s účastí 
FSV UK. 
 
- Mimořádné termíny SZk v září: 

- Vedení IMS potvrdilo stávající praxi, týkající se mimořádných termínů státních 
zkoušek v září. Termín státních zkoušek v zářijovém termínu je možno vyhlásit pouze 
po předchozím projednání vedením IMS a se souhlasem ředitele. Účastnit se mohou 
pouze studenti, kteří ze závažných důvodů nemohli absolovat zkoušky v řádném 
termínu v červnu. Schvalování účasti jednotlivých studentů je v kompetenci vedoucích 
kateder po dohodě s garantem příslušného oboru. 
 

- Žádost o posunutí začátku přijímacího řízení: 
- Vedení IMS pověřilo ředitele IMS, aby s proděkanem pro studium projednal 
posunutí začátku přijímacího řízení na pozdějí hodinu (z původních 8,30 hod.). 

 
 
3) 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 oborů.  
- Rozhodnutí o počtu vypisovaných míst na CDS IMS 2013/2014.  
- Garanti ve spolupráci s vedoucími kateder zašlou zrevidované seznamy členů státnicových 
komisí T. Nigrinovi a J. Vykoukalovi. K aktualizovaným seznamům je třeba doplnit stručné 
odborné životopisy nově navrhovaných osob (k projednání návrhu VR).  
- Vedoucí KNRS a KZES nahlásí řediteli IMS jména doktorantů, kteří budou vykonávat 
dozor během přijímacího řízení na obor MTS. 
- Vedoucí kateder nahlásí řediteli IMS konečné úpravy Karolínky. 
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4) Úprava zápisu z 2.4.2013: 
 
- Zasedání oborových rad MD a MTS:  

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

 
 
 
 
Zapsal: P. Novák 
Schválil: J. Vykoukal 

 
           V Praze dne 16. dubna 2013 

 
 
Příloha: 
Cena Ministra školství, mládeže a tělovýchovy 
Cena Josefa Hlávky 
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Příloha 
 
Cena ministra školství, mládeže a tělovýchovy pro vynikající studenty a absolventy studia ve 
studijním programu 
 
Cena se uděluje vynikajícím studentům studia v bakalářském, magisterském nebo doktorském 
studijním programu za mimořádné výsledky ve studiu a ve vědecké, výzkumné, vývojové, 
umělecké nebo další tvůrčí činnosti. 
 
Písemný návrh na udělení ceny musí obsahovat: 
 
a) jméno a příjmení studenta nebo absolventa, rodné číslo, bydliště, 
b) název studijního programu (oboru) a název vysoké školy (fakulty), kde byl studijní 
program uskutečňován, 
c) seznam publikovaných vědeckých nebo inženýrských prací a doklady o výsledcích 
vědecké, výzkumné, vývojové, umělecké nebo další tvůrčí činnosti, 
d) zdůvodnění návrhu na udělení ceny. 
 
Termín odevzdání nominací je nejpozději do 23. května 2013 na oddělení vědy. 
 
 
 
Cena Josefa Hlávky pro nejlepší studenty a absolventy  
 
Cena je určena pro talentované studenty v bakalářském, magisterském nebo doktorském 
studiu, kteří prokázali výjimečné schopnosti a tvůrčí myšlení ve svém oboru, do 33 let jejich 
věku, absolventi mohou být nominování max. 5 let od ukončení studia. 
 
Písemný návrh na udělení ceny musí obsahovat: 
 
1) základní informace o studentovi/absolventovi (jméno a příjmení, titul, bydliště, kontakt e-
mail či tel. číslo), 
2) působiště studenta/absolventa, název studijního oboru, typ studijního programu, 
3) zdůvodnění návrhu na udělení ceny, kde bude zhodnocen průběh studia, úspěchy dosažené 
ve vědecké činnosti či získaná ocenění nominovaného. 
 
Termín odevzdání návrhů na oddělení vědy je nejpozději do 23. května 2013. 
 
Za fakultu je možné nominovat pouze jednoho uchazeče, z předložených návrhů v rámci 
fakulty jej vybere kolegium děkana. 
 


