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Zápis z porady vedení IMS, 30.4.2013 

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  

Dr. T. Nigrin, tajemník IMS  

Doc. J. Vykoukal, ředitel IMS 

Dr. T. Weiss, vedoucí KZES 

Zástupci SIMS 

 

Další porada vedení se koná dne: 14.5. 
 

1) Informace – vedení IMS vzalo na vědomí: 

- Stav budovy Hollar a fakultní infrastruktury: 

- Vedení IMS velmi lituje všech zraněných následkem výbuchu plynu v sousedství 

budovy Hollar. 

- O dalším vývoji a fungování jednotlivých oddělení děkanátu budou pracovníci a 

studenti informováni prostřednictvím webových stránek www.fsv.cuni.cz. 

 

- Vyhlášení Ceny Josefa Pekaře: 

- Cena je určena pro mladé historičky a historiky. Do soutěže je možné podat 

monografie vyšlé v letech 2011 a 2012. Termín odevzdání je 31.5.2013. 

- Informace www.pekar.kozakov.cz/statut.ceny.htm 

 

- Sestavení komisí mgr. SZK dle jednotlivých oborů: 

- NRS 25.6. 8,30, Jinonice:  

Kučera (předseda), Konrád, Kunštát (Pelánová – náhradnice). 

- AS 25.6. 9,00, Jinonice: 

1. Komise: Raková (předsedkyně), Anděl, Hanuš (externista)  

2. komise: Raška (předseda), Kozák 

- ZES 25.6. 9,00, Rytířská:   

1. komise Rovná (předsedkyně), Matějka, Bauer, Svobodný (externista) 

2. komise: Perottino (předseda), Weiss, Kasáková, Škrábalová  

(externistka) 

- Místnosti, jmenovací dopisy a náhradníky zajistí sekretariát IMS. 

 

- Dozor na písemnou část přijímací zkoušky na mgr. obory – doplnění za NRS: 

 - NRS 4.6.2013 – dopoledne: Konrád, Renner; odpoledne: Konrád, Kunštát, Handl,  

Renner. 

 

- Komise na ústní část přijímací zkoušky na mgr. obory: 

- NRS 11.6. 8,30 H13 Konrád, Kučera, Nigrin; Pelánová, Emler, Kunštát. 

- ZES 11.6. 8,30 (Hollar – místnost bude upřesněna na místě) Matějka (předseda),  

Váška, Witz. 

- ES 11.6. 8,30 (Hollar – místnost bude upřesněna na místě) Weiss (předseda),  

Kasáková, Najšlová. 
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- Dozor na přijímacích zkouškách MTS – dozor za KZES a KNRS: 

- KNRS: Šafařík, Renner, Lomíček. 

- ZES: Váška, Witz, Mejstřík. 

 

- Nové formuláře FSV UK: 

- Děkanát postupně obměňuje fakultní formuláře. Jejich elektronická forma bude 

srozumitelnější a budou snadněji vyplnitelné. 

- Formulář pro výplatu účelových stipendií se zcela změnil: 

http://intranet.fsv.cuni.cz/FSVINT-1274-version1-formular_ucelove_stipendium.doc. 

 

- Zdravotní prohlídky: 

- Všichni noví zaměstnanci musí projít PŘED nástupem do pracovního poměru 

zdravotní prohlídkou. Bez ní nebude možné podepsat pracovní smlouvu. 

 

- Vývoj na ekonomickém oddělení FSV UK: 

 - Od 1. 6. 2013 nastoupí nová vedoucí ekonomického oddělení ing. Blanka Frantová. 

 

- Seznamovací kurz IMS: 

 - Proběhne 11.–13.9.2013. Lokalita bude upřesněna. 

 

- Schůze týmu UNCE: 

 - Schůze bude svolána na pátek, 10.5.2013, od 12,15–13,15 do Jinonic, místnost  

J4019. 

 

- Volné prostředky pro jednotlivé katedry IMS: 

- V rámci rozpočtu na rok 2013 dostali vedoucí kateder k dispozici 50.000 Kč na 

každou katedru. Vydání prostředků bude pro registraci zaznamenávat tajemník IMS. 

 

- Odměny za účast na přijímacím řízení: 

- Prostředky přidělené FSV UK na organizaci a zajištění přijímacího řízení budou 

rozděleny centrálně v srpnu 2013 podle rozsahu vykonávaných činností. Zajistí T. 

Nigrin. 

 

- Nová publikace KAS: 

- KAS představila výsledek SVV 2012 – kolektivní monografii: Spojené státy 

v úpadku? 

 

2. Vedení IMS projednalo: 

- CDS IMS 2013/2014: 

- Vedení IMS rozhodlo o vypsání dvou míst v CDS. Výběrové řízení bude vypsáno 

tak, aby mohlo být místo obsazené k 1. říjnu 2013. Podklady pro výběrové řízení 

připraví vedoucí oborových rad. 

 

- Plénum IMS pro pedagogy i studenty: 

- Ředitel IMS svolává plénum IMS na 17.6.2013 od 15:00. Program bude v předstihu 

zveřejněn. Budou projednány především výsledky redakční skupiny. Vedení IMS 

vyzvalo SIMS k předložení bodů k diskuzi. 
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- Organizační řád IMS: 

- Ředitel IMS seznámil vedení s plánovanou revizí organizačního řádu. Vedení IMS 

obdrží návrh v elektronické podobě kolem 10. května 2013, aby byla možná diskuze o 

případných změnách. S organizačním řádem IMS by měli být seznámeni pracovníci 

institutu na Plénu IMS. 

 

- SVV IMS 2013: 

- Vedoucích dílčích týmů (kromě nepřítomné K. Králové) podali informaci o stavu 

řešení projektu. Všechny týmy zahájily činnost. Vedení IMS požádalo vedoucí dílčích 

týmů o předložení informace na příští poradu vedení IMS.  

 

- Nefunkční wifi připojení v J1035: 

- Vedení IMS informuje proděkana pro rozvoj T. Karáska o nefunkčním wifi připojení 

v místnosti J1037 a prosí jej o zvážení možné nápravy. 

 

- Úprava podmínek přijímacího řízení na magisterské obory: 

- Garanti oborů předloží na příští vedení revidované podmínky přijímacího řízení do 

magisterských oborů. Hlavním cílem je především jejich zpřehlednění. 

 

3) Termíny – do porady vedení IMS 14.5.2013 (rekapitulace): 

 

- Úprava podmínek přijímacího řízení na magisterské obory – předloží garanti oborů. 

- Zprávy vedoucích dílčích týmů SVV IMS předloží zprávu o dosavadní činnosti. 

 

 

Zapsal: T. Nigrin 

Schválil: J. Vykoukal 

 

Příloha 1: Cena Josefa Pekaře 
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Příloha 1: Cena Josefa Pekaře 

Výbor Sdružení historiků České republiky (Historického klubu 1872) a výbor Pekařovy 

společnosti Českého ráje vyhlašují dvanáctý ročník soutěže o Cenu Josefa Pekaře, v níž chtějí 

každoročně oceňovat nejlepší monografii z českých dějin v chronologickém záběru od 

středověku do současnosti. Do soutěže mohou přihlašovat své monografie (vydané v knižní 

podobě nebo ve sborníku, přičemž minimální rozsah tištěné monografie činí 100 stran tisku) 

historičky a historici, kteří v době uzávěrky přihlášek nepřesáhli věk 35 let.  

 

Pravidla soutěže jsou podrobněji uvedena ve Statutu Ceny Josefa Pekaře ze dne 17. ledna 

2002.Autorka či autor vítězné monografie bude oceněn(a) peněžní částkou 10.000 Kč, 

diplomem a zveřejněním výsledku ve Zpravodaji Historického klubu (Časopisu Sdružení 

historiků České republiky), popřípadě i v dalších sdělovacích prostředcích. Výsledek 12. 

ročníku soutěže o Cenu Josefa Pekaře bude vyhlášen výborem Sdružení historiků v závěru 

roku 2013. 

 

Uzávěrka 10. ročníku soutěže o Cenu Josefa Pekaře je 31. května 2013. Do ní je možno 

přihlásit monografie vydané v letech 2011 a 2012. Práce je třeba osobně předat nebo zaslat 

poštou na adresu: Historický ústav AV ČR (Prosecká 76, 190 00 Praha 9) spolu s průvodním 

– vlastnoručně podepsaným – dopisem, v němž budou uvedeny tyto údaje: název monografie, 

místo a rok vydání, desetiřádková charakteristika této monografie, datum narození autorky či 

autora a kontaktní adresa. Na obálku je třeba uvést poznámku: "Soutěž o Cenu Josefa 

Pekaře". 

 

http://www.pekar.kozakov.cz/statut_ceny.htm

