
Zápis z porady vedení IMS, 11. 2. 2014  

 

Přítomni:  
Dr. Zuzana Kasáková, zastupující vedoucí KZES 

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 

prof. L. Rovná, zástupkyně ředitele IMS 

doc. J. Vykoukal, ředitel IMS  

V. Mertová, zástupkyně SIMS 

T. Poláková, zástupce SIMS 

 

Omluveni:  

Dr. Tomáš Nigrin 

 

 

1.Vedení IMS vzalo na vědomí: 

 

- Opatření děkana č. 1/2014 o rozpočtovém provizóriu (http://intranet.fsv.cuni.cz/FSVINT-

2358.html) – plnění zajistí ředitel IMS UK FSV 

- Opatření děkana č. 3/2014 o čerpání dovolené na zotavenou v roce 2014 

(http://intranet.fsv.cuni.cz/FSVINT-2360.html) - plnění průběžně zajišťují vedoucí kateder ve 

spolupráci se sekretariátem IMS 

- předběžnou verzi předpisu upravujících organizaci cestovních příkazů a vyúčtování 

- nové formuláře „návrh odměny“ 

- vyhlášení Ceny Miloslava Petruska za prezentaci (podrobnosti viz Příloha 1) 

- vyhlášení projekty Jean Monnet 2014 (podrobnosti viz Příloha 2) 

- vyhlášení grantové soutěže Husovou nadací (podrobnosti viz Příloha 3) 

- vyhlášení grantové soutěže s tématikou ochrany lidských práv (podrobnosti viz Příloha 4) 

- zprávu o výsledcích jednání s University of Toronto: ve dnech 12.-14. 11. 2014 se bude 

konat workshop s University of Toronto (The Centre for European, Russian, and Eurasian 

Studies) p. n. „1989 - 25 Years After“; workshop zajišťují Randall Hansen, Kateřina Králová 

a Jiří Vykoukal (účast cca 10-12 studentů za CERES a IMS + doprovod) 

- zprávu o organizaci Doktorandentagung – proběhne ve dnech 30. 10.-2. 11. 2014 na 

Universität Wien pod záštitou Dietera Segerta a Dorothee de Neve za rakouskou a Kateřiny 

Králové a Tomáše Nigrina za českou stranu (za IMS se zúčastní 8 doktorandů), akce je 

podpořena Fondem budoucnosti 

- zprávu o zahájení spolupráce s DHI Warschau a Birmingham University v rámci výstavby 

Marie Curie Initial Training Networks (ITN) s tématem "Children Born Out of War“. 

- zprávu o organizaci International Conference for Young Academics from Austria, the Czech 

Republic, Germany and Greece (Soluň 21.- 26. 11. 2014) p. n. 2015Coping with crises - 

citizens perspectives und strategies (zajišťují Dieter Segert, Dorothee de Neve, Vassiliki 

Goorgiadou, Kateřina Králová s podporou Friedrich Ebert Stiftung); za IMS se účastní 4 

doktorandi 

- zprávu o jednání o účasti doktorandů IMS na „Third methodology conference for PhD 

students“ v únoru 2015 ve spolupráci s  London Centre for Social Studies na LSE; info viz 

(http://www.socialstudies.org.uk/conferences/phdconf2014) 

- převzetí jednání s P. Chaloupkovou (příprava absolventů na pracovní trh) zástupci SIMS  
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- jmenování prof. Lenky Rovné do funkce prorektorky UK pro evropskou problematiku a 

volbu dr. Tomáše Nigrina a dr. Tomáše Weisse do funkcí předsedy Akademického senátu 

UK, resp. Akademického senátu FSV UK 

 

 

2. Vedení IMS rozhodlo: 

 

-o úpravě vyhlášky týkající se zápisu do předmětů regulujících praktické stáže – počínaje 

letním semestrem 2014 si studenti bakalářského i magisterského cyklu mohou během svého 

studia zapsat pokaždé dvě stáže, z nichž jedna musí být uskutečněná v zahraničí (úpravu 

vyhlášky a její vyvěšení zajistí ředitel IMS ve spolupráci se sekretariátem) 

- o konání katederních doktorandských kolokvií v týdnu od 22.4.2014; do 7.4.2014 budou 

odevzdány teze disertací příslušných studentů – zajistí vedoucí kateder ve spolupráci 

s předsedy oborových rad a školiteli. 

- o termínu jednání obou oborových rad dne 24.6.2014 v 10.00 v Jinonicích (místnost zajistí 

sekretariát) 

- o konání přijímacích pohovorů do obou studijních oborů doktorského studia dne 20.6.2014 – 

komise budou stanoveny v odpovídajícím předstihu, náhradní termín bude dohodnut později – 

zajistí předsedové oborových rad 

- o konání státních doktorských zkoušek dne 19.5.2014 (s ohledem na nutnost uskutečnit 

obhajobu jednoho ze studentů v double-degree programu s Kolínskou univerzitou); vzhledem 

k tomu, že termín nespadá do období stanoveného pro státní doktorské zkoušky oficiálním 

harmonogramem FSV UK, požádá garant oboru MTS proděkanku dr. Švarcovou o udělení 

výjimky 

 

 

3. Vedení IMS projednalo 

- možnosti konání výzkumných seminářů – v úvahu připadají termíny v úterý mezi 12.30-

14.00 (volná J3093) nebo čtvrtek mezi 18.30-19.50 (volná místnost J1034); katedry projednají 

možnosti a návrhy na LS 2014 – zajistí vedoucí kateder na 25.2.2014 

- výběrová řízení ERASMUS – do 27.2. budou sebrány přihlášky, ve dnech 4.-14.3. 

proběhnou výběrová řízení dle stejného schématu jako v roce 2013. Na vedení 25.2. oznámí 

vedoucí kateder členy komisí. 

- blížící se termín rigorózních zkoušek  (17.-28.3) a uložilo vedoucím kateder, aby zjistili a na 

vedení 25.2. evetuálně uvedli jména zájemců 

- termíny dalších vedení IMS: 25. února, 11. března, 25. března, 8. dubna, 22. dubna, 6. 

května, 20. května. 

 

 

4.  SIMS zve všechny vyučující na Souboj IMS, tedy večírek na uvítání letního semestru. 

Akce se koná v úterý 25. února od 20.00 v restauraci U Kazdů (http://www.ukazdu.cz/). 

Součástí akce je bojová hra, týmy 7-15 hráčů se mohou hlásit na sims@fsv.cuni.cz. Více 

informací pod tímto odkazem: https://www.facebook.com/events/529005457206497/." 

  



 

 

Příloha 1. 

Cena Miloslava Petruska za prezentaci. Cena je udělována za pozitivní počin, který má 

významný dopad na vytváření obrazu vnímání Univerzity Karlovy v Praze u široké veřejnosti. 

Cena může být udělena jednotlivci, případně skupině jednotlivců, bez pohledu na příslušnost 

k akademické obci univerzity. Návrhy na udělení ceny zasílejte na oddělení vědy nejpozději 

do středy 19. února 2014, a to jak v tištěné, tak v elektronické podobě.  

 

Příloha 2.  

Grantové projekty Jean Monnet. 

Bylo zveřejněno nové kolo grantů v rámci  programu Jean Monnet. Jako v minulých letech 

je možné podávat žádosti v modulech: Chair, Centre of Excellence a European Module. 

Charakteristika grantu a příručka (s. 149-178) viz http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-

plus/documents/erasmus-plus-programme-guide_en.pdf. Termín odevzdání na oddělení vědy 

je 17. Března 2014. 

 

Příloha 3. 

Husova nadace – žádost se podává online na adrese: http://www.vnjh.cz/grant-husovy-

nadace/prihlaska/; Podrobné informace: http://www.vnjh.cz/grant-husovy-nadace/vyhlaseni/; 

termín odevzdání na oddělení vědy: 23. června 2014. 

  

Příloha 4. 

DG Justice – Info http://ec.europa.eu/justice/newsroom/grants/just_2013_frc_ag_en.htm  

Termín odevzdání žádosti (v tištěné podobě ze systemu Priamos) na oddělení vědy UK FSV 

do 5. března 2014.  

 

http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/documents/erasmus-plus-programme-guide_en.pdf
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/documents/erasmus-plus-programme-guide_en.pdf
http://www.vnjh.cz/grant-husovy-nadace/prihlaska/
http://www.vnjh.cz/grant-husovy-nadace/prihlaska/
http://www.vnjh.cz/grant-husovy-nadace/vyhlaseni/
http://ec.europa.eu/justice/newsroom/grants/just_2013_frc_ag_en.htm

