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Zápis z porady vedení IMS, 13.6.2013 

 

Přítomni: 

Dr. Z. Kasáková, předsedkyně AS FSV 

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. T. Nigrin, tajemník IMS  

Doc. J. Vykoukal, ředitel IMS 

Dr. T. Weiss, vedoucí KZES 

 

1) Informace – vedení vzalo na vědomí: 

 

- ALUMNI IMS: 

- Sraz Alumni IMS proběhne dne 24.9.2013 na Gröbovce stejně jako v minulých 

letech. Organizací byl pověřen D. Emler. 

 

- Organizační řád IMS: 

- Návrh byl schválen děkanem UK FSV a dnem 3.6.2013 vstoupil v platnost. 

 

- Finalizace Karolinky 2013/2014: 

 - Vedoucí kateder zajistí finalizaci Karolinky všech oborů do středy 19.6.2013.  

 

- CDS IMS: 

- Výběrové řízení na dva členy CDS pro období 1.10.2013 do 30.9.2014 bude vypsáno 

do 30.6.2013 a proběhne 10. září 2013. Průběh zajistí M. Kubát a J. Kučera. 

 

- Společný cizojazyčný Bc. obor: 

- Vedení IMS diskutovalo možnost vytvoření společného bakalářského cizojazyčného 

oboru spolu s IES a ISS. Ředitel IMS bude iniciovat schůzku s řediteli ISS a IES. Do 

přípravy by měl být zapojen také budoucí garant oboru. Vedení IMS v tomto směru 

podporuje angažmá M. Kubát. 

 

- Doktorské obhajoby – září 2013: 

- Obhajoby doktorských prací proběhnou 10.9.2013. 

 

- Cizojazyčné studijní obory: 

- Cizojazyčné obory IMS mají nevyčerpanou kapacitu přijetí dalších studentů – je 

třeba zvýšit počet kvalitních uchazečů. Situaci pro AR 2013/2014 je třeba začít řešit co 

nejdříve. Pracovní skupina skládající se ze členů vedení IMS a P. Cibulkové se sejde 

v srpnu v týdnu po 12.8.2013. Schůzku bude iniciovat K. Králová. 

 

- Evropský výzkumný prostor ERA: 

- Cílem portálu je shromažďovat informace o Evropském výzkumném prostoru a 

příslušné dokumenty. Evropský výzkumný prostor (ERA, European Research Area) je 

strategie vytyčená Evropskou unií, jejímž cílem je koordinovat evropské výzkumné 

úsilí. Tuto strategii vyhlásila EU již v roce 2000, aby s její pomocí přispívala k 

vytyčenému cíli konkurenceschopné ekonomiky založené na znalostech. ERA 
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usměrňuje celoevropské aktivity v oblasti výzkumu a inovační politiky a koordinuje je 

s národními a mezinárodními iniciativami. 

- http://www.evropskyvyzkum.cz 

 

2) Vedení IMS projednalo: 

 

Stanovisko vedení IMS ve věci doporučení, podaných redakční skupinou „NEČTINY“ 

(Stanovisko reflektuje bod 5. materiálu „Shrnutí a základní doporučení pro vedení 

IMS“) 

 

1. Koncept výzkumu – vedení IMS považuje definování výzkumných priorit za klíč k dalším 

změnám institutu i na úrovni pedagogické a navrhuje: 

 

a) uspořádat v rámci kateder audit odborného zaměření jejich pracovníků s cílem definovat 

v širším měřítku a s přihlédnutím k jejich oborovému a teritoriálnímu i neteritoriálnímu 

zařazení základní směry a oblasti jejich stávajícího i perspektivního výzkumu (např. téma: 

migrace; obor: dějiny+mezinárodní vztahy; teritorium: Evropa) 

b) definovat výzkumný profil kateder souborem jejích individuálních výzkumných preferencí 

(osoby), celokatederním souhrnem (pokud bude možné, pokusit se určit společné oblasti 

výzkumu) a nabídkou (tematicky a oborově, tj. mimo nebo neteritoriálně pojatou) směrem 

k ostatním katedrám 

c) termín: 30.9.2013, odpovídají vedoucí kateder 

 

2. Organizace studia – s ohledem na blížící se reakreditace navrhuje vedení IMS oborovou i 

katederní reorganizaci s následnými prvky: 

a) oborová struktura (akreditované) zahrnuje: obor evropská integrace, americká studia (s 

návaznou specializační perspektivou rozvoje jejich transatlantické a pacifické dimenze), 

evropská studia (zahrnující např. specializace typu britská studia, francouzská studia, 

středoevropská studia, balkánská studia, německá studia), a konečně postsovětská studia 

(zahrnující např. specializace typu ruská studia, středoasijská studia, kavkazská studia) 

b) katederní struktura se může vyvíjet v zásadě trojím způsobem (každý může samozřejmě 

zahrnout určité změny a úpravy): 

- zachovat stávající situaci 

- zřídit dvě silné oborové katedry pro moderní dějiny a teritoriální studia 

- zvýšit počet kateder podle počtu specializací 

c) termín definitivního rozhodnutí: prosinec 2013 (v prvním pololetí 2014 začne příprava 

reakreditací) 

 

3. Organizace vědy – zvažuje se možnost ustavení „místoředitele“ pro vědu (v zásadě 

formuluje koncepční základy vědecké činnosti ústavu) nebo tajemníka pro vědu (organizuje a 

zajišťuje  grantově-projektové aktivity s důrazem na jejich zahraniční rozměr); definitivní 

rozhodnutí by mělo padnout po proběhnutí bodu a jedna a související diskusi s příslušným 

proděkanem 
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4. Profil absolventa – pozastavit a vyčkat v souvislosti s celkovou proměnou přístupu k této 

položce na úrovni akreditační metodiky 

 

5. Koncepční a teoretické semináře a diskuse posílit, nicméně ve vztahu k proměnám 

výzkumného a výukového profilu by tyto měly mít charakter inspirační, nikoliv zavazující 

 

Z důvodu omluvené neúčasti se diskuse vedení IMS nad doporučením redakční skupiny 

nezúčastnil vedoucí  katedry NRS dr. Ota Konrád, který po seznámení se se zápisem vyjádřil 

nesouhlas se zněním bodu 2a. 

 

Zapsal: T. Nigrin 

Schválil: J. Vykoukal 

 


