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Zápis z porady vedení IMS konané dne 22.4.2014 
 

Přítomni: 

Dr. Z. Kasáková, zastupující vedoucí KZES 

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  

Prof. L. Rovná, zástupkyně ředitele IMS; prorektorka pro evropskou problematiku 

Doc. J. Vykoukal, ředitel IMS 

Zástupci SIMS 

 

Omluveni: 

Dr. O. Konrád, vedoucí KNRS 

Dr. T. Weiss, předseda AS FSV UK 

 

1.Vedení IMS vzalo na vědomí: 

 

Cena Edvarda Beneše: 

- Soutěž je určena pro studenty vysokých škol, kteří mají zpracované některé z 

témat oboru historie 20. století nebo oboru sociologie. Do soutěže se přihlašují 

autoři seminárních a diplomových prací. Podmínkou účasti v soutěži je 

přiložené doporučení vedoucího práce.  

Studenti mohou své práce do soutěže přihlásit prostřednictvím webu 

http://www.sezimovo-usti.cz/_kultura/e_benes.php nejpozději do 10. července 

2014. 

 

Vedení IMS připomíná stanovisko k rozvrhu na ZS 2014: 

 - Preference výuky: 

- Vedení IMS rozhodlo s platností od AR 2014/2015 o nutnosti přizpůsobení se 

zaměstnanců s úvazkem 1,0 potřebám rozvrhu v rozsahu pondělí až pátek 8,00 

až 20,00. Výjimky budou možné u osob s akademickými funkcemi a s 

relevantními rodinnými důvody. Případné další výjimky mohou stanovit pouze 

ředitel IMS u výuky v bakalářském studiu a vedoucí kateder u výuky v 

magisterském cyklu.  

- Výše uvedené opatření umožní sestavení rozvrhu s minimalizací překryvu PV  

předmětů, jež je předmětem neustálé kritiky ze strany SIMSu. 

- Limity počtu studentů na předměty:  

- Vedení IMS s platností od AR 2014/2015 navrhuje (po delší diskuzi) stanovit  

následující limity studentů zapsaných v prvním kole zápisů u PV kurzů v Bc. i 

Mgr. studijním cyklu na minimálně 5 a maximálně 15. Případné výjimky 

budou projednány s ředitelem IMS pro kurzy v bakalářském studiu a 

s vedoucími kateder (a garanty) pro magisterské studium.  

- Maximální počet studentů nastaví u předmětů, kde alespoň část výuky tvoří 

seminář (tedy např. 1/1), na 15 M. Fučíková. U předmětů, které jsou pouze 

přednáškou, bude limit stanoven počtem míst ve výukové místnosti. 

 

 

 

http://www.sezimovo-usti.cz/_kultura/e_benes.php
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Informace o nominaci “významných osobností na FSV UK”: 

- J. Vykoukal informoval vedení IMS o nominaci „významných osobností“ za IMS. 

Vzhledem k pozdnímu dotazu děkanátu projednalo vedení IMS záležitost per rollam. 

 

Informace z porady garantů: 

- Garanti dosáhli dohody o podobě reakreditovaného oboru, základní podoba 

studijního plánu bude zveřejněn na žádost SIMS v průběhu května. 

 

2. Vedení IMS projednalo: 

 

Investice 2014: 

- IMS plánuje v rámci investic v roce 2014 pořídit cca 10 ks notebooků pro 

zaměstnance. Informace bude rozeslána. Po přidělení notebooku již nebude 

zaměstnancům obnovován PC v kanceláři a monitor s klávesnicí budou připojeny přes 

docking station. 

- IMS předběžně plánuje nově vybavit nábytkem, vymalovat a vyměnit koberce 

v následujících kancelářích (J3086, J3084, J3081, J3080, J3076). Jejich rozsah může 

být ještě po dohodě s PTO kvůli vysokým finančním nárokům zredukován. 

Zodpovědnou osobou na IMS bude M. Fučíková, která zjistí od pracovníků kanceláří 

jejich požadavky a bude komunikovat s P. Balíkem. 

 

 

- Mimořádné zářijové termíny studentů magisterského studia: 

 - Zářijový termín magisterských SZk je mimořádný. Studenti o něj mohou požádat  

vyplněním „obecné žádosti“, s níž musí souhlasit garant příslušného oboru a ředitel 

IMS v uvedeném pořadí. Formulář žádosti s podpisy garanta a ředitele studenti předají 

studijnímu oddělení. 

- Obecně uznávanými důvody pro mimořádný zářijový termín jsou: ERASMUS, 

zahraniční stáž, zdravotní důvody, mimořádná životní, resp. sociální situace, kolize 

SZk s jiným studovaným oborem na FSV UK. 

 

 

- Termíny SZk: 

- Bakalářské studium: MTS (16.-17.6.2014), MTSK a SD (18.6.2014); termín CNS – 

stanoví KNRS. 

- Magisterské studium: v týdnu od 23.6. – termín a komise stanoví vedoucí kateder. 

- Termíny a komise nahlásí vedoucí kateder na poradě vedení 6. května 2014. 

 

- Doplnění státnicových komisí: 

- Vedoucí kateder zrevidují seznamy členů SZk všech oborů – je třeba zrevidovat 

zaměstnance (nové a odcházející a jejich tituly), dále doplnit doktorandy jako 

externisty. Sekretariát rozešle stávající seznamy. 

- Termín dodání – porada vedení 6. května 2014. 

 

Termíny přijímacích zkoušek: 

- Vedoucí kateder ve spolupráci s garanty připraví do 6. května dozorové komise. 

V komisích mohou být zapojeni i doktorandi. Příprava přijímacího řízení, resp. účast 

na něm budou honorovány odměnou, jež bude vyplacena v září 2014. Výpočet dle 

pravidel roku 2013 a výplatu zajistí T. Nigrin. 
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- Bakalářské studium: 

- MTS – 6.6. – 9-12, J1034, J1036, J1031. 

- MTSK – 4.6. – 13-16, J1034. 

- SD – 6.6. – 9-12, J1037. 

- CNS – 4.6. – 9-12, J1034. 

- Magisterské studium – písemné i ústní: 

 - AS – P: 2.6. – 8-11,30, H014, U: 10.6. – od 8,00, H014. 

 - NRS – P: 2.6. – 8-11,30, H112, U: 10.6. – 8-14, H013. 

 - BECESC – P: 2.6. – 8-11,30, H012, U: 10.6. – od 8,00, H115. 

 - ZES – P: 2.6. – 8-11,30, H215, U: 10.6. – od 8,30, H215 (spolu s ES). 

 - ES – P: 2.6. – 8-11,30, H115, U: 10.6. – od 8,30, H215 (spolu s ZES). 

  

 
 

Zapsal: T. Nigrin 

Schválil: J. Vykoukal 

 


