
Zápis porady vedení IMS konané dne 25.3.2014 
 

Přítomni: 

Dr. Z. Kasáková, pověřená vedoucí KZES 

Dr. K. Kozák, vedoucí KAS 

Dr. O. Konrád, vedoucí KNRS 

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; prorektorka pro evropskou problematiku 

Doc. J. Vykoukal, ředitel IMS 

Zástupci SIMS 

 

Omluveni: 

Dr. K. Králová, proděkanka pro zahraniční styky 

Dr. T. Weiss, předseda AS FSV UK 

 

1.Vedení IMS vzalo na vědomí: 

 

- Informace o vyhlášených cenách:  

- Cena MŠMT: 

- Cena se uděluje vynikajícím studentům v bakalářském, magisterském nebo 

doktorském studijním programu za mimořádné výsledky ve studiu a ve 

vědecké, výzkumné, vývojové, umělecké nebo další tvůrčí činnosti. 

- Informace naleznete v příloze 1. 

- Cena J. Hlávky: 

- Ceny Josefa Hlávky je určena 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. 

- Informace naleznete v příloze 2. 

 - Cena J. Pekaře: 

 - Cena J. Pekaře je určena pro mladé historičky a historiky, kteří v době 

uzávěrky přihlášek nepřesáhli věk 35 let, za nejlepší monografii z českých 

dějin v chronologickém záběru od středověku do současnosti. Uzávěrka 13. 

ročníku soutěže o Cenu Josefa Pekaře je 31. května 2014. 

- Informace v příloze 3. 

 

- Aktion Österreich: 

- Dům zahraničních služeb ve spolupráci s Aktion Österreich vyhlásil další kolo 

projektů realizovaných od 1.7.2014 do 30.6.2015. Termín pro podání je 15. duben 

2014. 

- Další informace naleznete zde http://www.dzs.cz/cz/aktion-ceska-republika-

rakousko/ . 

 

- Hodnocení kurzů na FSV: 

- Hodnocení kurzů za ZS 2013/2014 bylo zveřejněno na webu FSV UK - 

http://hodnocenikurzu.fsv.cuni.cz/ . 

 

http://www.dzs.cz/cz/aktion-ceska-republika-rakousko/
http://www.dzs.cz/cz/aktion-ceska-republika-rakousko/
http://hodnocenikurzu.fsv.cuni.cz/


2) Vedení IMS projednalo: 

 

- Prezentace Google na FSV UK: 

- Dne 31. března 2014 od 10:30 hodin v H212 se uskuteční prezentace věnovaná 

možnosti využití nástrojů Google v elektronickém provozu na FSV UK (mail, cloud 

apod.). 

- Vedení FSV UK vyzývá zaměstnance a doktorandy, kteří mají o tuto problematiku 

zájem, aby se zúčastnili uvedené schůzky. Informaci o případné účasti prosím zaslat T. 

Nigrinovi na adresu nigrin@fsv.cuni.cz. 

 

- Podpora postdoc – projekt oddělení vědy: 

- Vedení IMS má možnost nominovat jednoho post-doc zaměstnance do IRP projektu 

oddělení vědy. Vedoucí kateder zašlou řediteli IMS J. Vykoukalovi své návrhy do 

pondělí 31.3.2014 – návrh musí obsahovat termín obhajoby, seznam publikační 

činnosti pracovníka, dosavadní účast na grantových projektech a stručný projekt (0,5 

stránky) zaměřený na činnost vedoucí k získání (mezinárodního) grantového projektu. 

Následně bude rozhodnuto per rollam tak, aby byl dotyčný nominován do 2. dubna 

2014. 

 

- SVV IMS 2014: 

- V minulém týdnu byla podepsána smlouva na SVV IMS 2014. T. Nigrin bude 

informovat vedoucí dílčích výzkumných týmů o dalších krocích a pravidlech čerpání. 

Prostředky nevyčerpané dílčími týmy do 30. října 2014 přejdou pod centrální správu 

vedení IMS. 

 

- Stanovení komisí pro doktorské obhajoby a státní zkoušky: 

 - Vzhledem k množství plánovaných obhajob a SZk byly stanoveny tři komise: 

1) 19.5. Komise: L. Rovná (předsedkyně komise na obhajobu), W. Wessels 

(pouze na obhajobu S. Stroße), I. Šlosarčík  (předseda komise na SZk). 

- Program: obhajoba S. Stroß a následně SZk. 

  2) 27.5. od 9 hod. Komise: J. Kučera, J. Vykoukal, O.Konrád 

- Program: obhajoba V. Šmidrkal, N. Lohmann a následně SZk. 

  3) Termín bude upřesněn. Komise: L. Rovná, M. Perottino, G. Mink 

   - Program: obhajoba D. Emler. 

- S ohledem na mezinárodní složení komise byl koordinací termínu 

pověřen D. Emler. 

 

- GAUK 2014: 

- Vedení IMS projednalo výsledky soutěže GA UK 2014. Nové projekty získala K. 

Šimová (KRVS) a P. Kačmárová (KNRS). Všechny pokračující projekty byly 

prodlouženy. 

 

- FHS - akreditace Evropské soudobé dějiny: 

- Vedení IMS projednalo výzvu pror. Štecha ke schůzce ve věci možné kolize zmíněné 

akreditace FHS s akreditovaným oborem Moderní dějiny na IMS; Schůzky se spolu 

s děkanem FSV UK zúčastní J. Kučera.  

 

- Změna složení OR MD: 

- Prof. Z. Beneš rezignoval na své členství v OR MD z pracovních důvodů, hledáním 

náhrady pověřen J. Kučera. 



- Školení garantů SO a SP na RUK: - J. Vykoukal aj. Kučera se zúčastnili školení 

garantů SO a SP na SO RUK. Zde byli seznámeni se stránkami s podrobnými informacemi 

studijního a akreditačního typu odboru pro studium a záležitosti studentů RUK, které je 

možné nalézt na adrese: www.cuni.cz/UK-2831.html. Login: fakulta, heslo: studruk. 

 

Zapsal: T. Nigrin 

Schválil: J. Vykoukal 

 

Příloha 1: 

Cena MŠMT: 
Dobrý den, vážené kolegyně, vážení kolegové, 

 

dovoluji si Vás informovat o vyhlášení Ceny 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 tvúrčí činnosti, 

d) zdůvodnění návrhu na udělení ceny. 

 

Termín odevzdání nominací je nejpozději do 7. května 2014 na oddělení vědy. 

 

Vzhledem k tomu, že každoročně může MŠMT udělit nejvýše pět cen ze všech návrhů 

rektorů, zašlete za Váš institut pouze jednu nominaci. 

 

Příloha 2: 

Cena J. Hlávky pro nejlepší absolventy 
 

Dobrý den, vážené kolegyně, vážení kolegové, 

 

zároveň si Vás dovoluji informovat o vyhlášení Ceny 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: 

a) základní informace o studentovi/absolventovi (jméno a příjmení, titul, bydliště, kontakt e-

mail či tel. číslo), 

b) působiště studenta/absolventa, název studijního oboru, typ studijního programu, 

c) 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 21. května 2013. 

http://www.cuni.cz/UK-2831.html


 

Za fakultu je možné nominovat pouze jednoho uchazeče, z předložených návrhů v rámci 

fakulty jej vybere kolegium děkana. 

 

Příloha 3: 

Vyhlášení 13. ročníku soutěže o Cenu Josefa Pekaře 

 

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

společnosti Českého ráje vyhlašují třináctý 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 2002.11) 

 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 13. 

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

roku 2014. 

Uzávěrka 13. ročníku soutěže o Cenu Josefa Pekaře je 31. května 2014. Do ní je možno 

přihlásit monografie vydané v letech 2012 a 2013. Práce je třeba osobně předat nebo zaslat 

poštou na adresu: 

Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, v. v. i. (Vlašská 9, 118 40 Praha 1), 

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". 

 Prosíme všechny zainteresované instituce, aby o vyhlášení soutěže o Cenu Josefa 

Pekaře informovaly mladé historiky a povzbudily je k účasti v této soutěži. 

 

Za výbor Sdružení historiků České republiky 

                                                           
 
   1) Text Statutu soutěže o Cenu Josefa Pekaře byl publikován ve Zpravodaji Historického klubu, 

č. 2, roč. 12, 2001, s. 62-64, v č. 2, roč 13, 2003, s. 19-20 a v č. 2, roč. 15, 2004, s. 61-63. Též byl 

zveřejněn na webových stránkách Sdružení historiků ČR: 

http://www.sdruzenihistoriku.cz/kategorie/pekar.html 

 

http://www.sdruzenihistoriku.cz/kategorie/pekar.html


                                                                                        Jiří Kocian 

 

Za výbor Pekařovy společnosti Českého ráje  

                                                                                     Eva Bílková 

 


