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Zápis z porady vedení IMS konané dne 30.9.2014 

Přítomni: 
Dr. O. Konrád, vedoucí KNRS 

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 

Dr. T. Weiss, vedoucí KZES; předseda AS FSV UK 

 

Omluveni: 
Dr. K. Kozák, vedoucí KAS 

 

1.Vedení IMS vzalo na vědomí: 
 

Vyhlášení mimořádné ceny rektora Univerzity Karlovy v Praze: 

 Cena se uděluje studentům za čin, popřípadě činnost, vykonaný během studia a 

prokazující mimořádnou občanskou statečnost nebo obětavost a zvlášť záslužnou 

osobní angažovanost; za dosažení mimořádných výsledků v průběhu studia v oblasti 

vědy a výzkumu; nebo za mimořádné vysoké ocenění při provozování kulturních či 

uměleckých aktivit nebo za skvělé sportovní výsledky v mezinárodních soutěžích.  

 Termín pro odevzdání T. Nigrinovi (nigrin@fsv.cuni.cz) je stanoven na 15.10.2014 

 

Studijní a vědecké stáže pro akademické pracovníky v rámci meziuniverzitních dohod 

 Více informací a formuláře zde http://www.cuni.cz/UK-225.html . 

 Plány studijních a vědeckých stáží v rámci meziuniverzitních dohod předložte v 

písemné podobě na sekretariát IMS do 15.10.2014 k T. Nigrinovi. 

 

Grantová agentura Univerzity Karlovy v Praze 

 UK vyhlásila výzvu interní grantové soutěže GA UK pro projekty magisterských a 

doktorských projektů. Vedení IMS vyzývá všechny studenty k aktivní účasti na 

soutěži. Šance na podporu projektů je zhruba 30%, což skýtá v podmínkách 

grantového financování vědy velmi slušné šance na úspěch. 

 Informace: http://www.cuni.cz/UK-6157.html 

 Potenciální řešitelé předloží vytištěné finální verze projektů řediteli IMS J. 

Vykoukalovi do 5. listopadu 2014 prostřednictvím sekretariátu IMS – bez 

předběžného souhlasu ředitele nebude projekt schválen děkanem a postoupen k 

dalšímu řízení v GA UK. 

 

Centrum doktorských studií IMS 2014/2015 

 J. Kučera a M. Kubát seznámili vedení IMS s výsledky výběrového řízení do CDS na 

rok 2014/2015. Novými členy se stali Michaela Kůželová a Filip Šisler. 

 

Konference k 90. narozeninám Giovanniho Sartoriho: 

 Vedení IMS děkuje M. Kubátovi, M. Mejstříkovi a O. Lukešové za přípravu a 

realizaci konference. 

 

Insignie FSV UK 
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 Proděkani K. Králová a M. Kubát informovali o vyhlášení soutěže na ideový návrh 

nových insignií FSV UK. 

 

2. Vedení IMS projednalo: 
 

Den otevřených dveří na IMS 

 DOD pro Bc. obory proběhne 21. ledna 2015 od 11.00 do 13.00 hod. v J1034 (MTS, 

SD a TS od 11.00-12.15, ČNS od 12.30-13.00) 

 

 DOD pro magisterské obory proběhne dne 21. ledna 2014.  

 14-14,30 ZES/ES 

 14,45-15,15 NRS/NSS 

 15,30-16,00 BECESC 

 16,15-16,45 AS 

 Místnost zajistí sekretariát IMS. 

 

Nová pracovnice oddělení vědy FSV Ing. Pavlína Hillerová 

 Vedení IMS přivítalo nabídku vedoucí OV E. Horníčkové na seznámení a krátkou 

diskuzi s novou pracovnicí OV a pozve ji na poradu vedení dne 14. října ve 13,45. 

 

Účast zaměstnanců na imatrikulacích a promocích 

 Vedení IMS důrazně upozorňuje všechny interní pracovníky (bez ohledu na výši 

úvazku), že jednou z pracovních povinností je jejich pravidelná účast na slavnostních 

aktech (promoce, imatrikulace apod.). Sekretariát IMS předloží řediteli IMS statistiku 

a pracovníci, kteří se těchto aktivit dlouhodobě neúčastní bude o této skutečnosti 

informovat ředitel IMS J. Vykoukal. 

 

Dohody ERASMUS+ a pracovní stáže  

 K. Králová informovala o organizaci praktických stáží v rámci Erasmus+ v roce 2015. 

Na IMS budou uchazeče vybírat komise. Kapacita bude rozdělena následovně:  1 

místo na každý mgr. studijní obor v českém jazyce (celkem 5), 2 pro bakalářské obory 

MTS+CNS, 1 pro PRAREAS, 1 pro doktorské studijní programy. Pohovory 

proběhnou 20. 10. až 7.11. Přípravou a organizací včetně vyhlášky je pověřen P. 

Novák. 

 Vedoucí kateder nominují na poradě vedení dne 14. října 2014 za každou katedru dva 

pracovníky zastupující katederní obory a jednoho pracovníka obeznámeného s 

doktorským studiem (jedna komise 1+4 bude řádná, druhá komise 1+4 bude rezervní 

pro případ enormního zájmu studentů). 

 

Průběh rigorózního řízení v září 2014 

 Vedení IMS projednalo průběh zajištění rigorózního řízení ze strany studijního 

oddělení FSV UK v září 2014, bylo seznámeno se zněním stížnosti adresované v této 

věci panu děkanovi ředitelem IMS a dopis odsouhlasilo jako přiměřený nastalé situaci. 

 

Výzkumné semináře IMS  

 T. Weiss informoval o plánu na pořádání výzkumných seminářů 

 semináře se v zimním semestru uskuteční vždy v úterý ve 12:30-13:50 v místnosti 

J1035; o konkrétních termínech a tématech bude vždy informováno s předstihem 

 termíny ještě nejsou obsazeny, takže je prostor pro pracovníky i doktorandy IMS, aby 

v rámci výzkumných seminářů prezentovali svůj výzkum nebo výzkumný projekt; 
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návrhy témat pište emailem T. Weissovi (weiss@fsv.cuni.cz) a P. Bauerovi 

(paul.bauer@fsv.cuni.cz), vhodní oponenti budou zajištěni 

 

SVV IMS 2014 

 Vedoucí dílčích řešitelských týmů podají na vedení IMS dne 14. října 2014 zprávu o 

postupu prací a čerpání. 

 

Záležitosti doktorského studia 

 Vedení IMS projednalo s předsedy oborových rad MD a MTS J. Kučerou a M. 

Kubátem soubor opatření a změn v rámci doktorského studia. Konkrétně byly 

diskutovány body: 

 Návrh na vytvoření ceny pro nejlepší disertace v oborech MD a MTS. 

 Návrh na možné doplnění OR oboru moderní dějiny o dva členy – jednoho 

interního a jednoho externího. Vedení IMS souhlasí s navrženým postupem J. 

Kučery. 

 Inovace předpisů související s doktorskými studijními obory. Podmínky pro 

studenty doktorských studijních oborů ve věci termínu státní závěrečné 

zkoušky budou sjednoceny dle nové metodiky.  

 V individuálních studijních plánech by měl být stanoven také doporučený 

rozsah disertační práce v rozmezí od 200 do 300 normostran čistého textu 

 

Finanční příjem za monografie 2012  

 Vedení IMS projednalo rozdělení mimořádného příspěvku fakulty za monografie, z 

nějž na IMS připadá 246 839 Kč (44,5 % v rámci celé FSV UK). Vedení IMS se 

shodlo na rozdělení uvedené sumy (250 tis. Kč) autorům odměněných monografií – 

viz příloha. 

 

ALUMNI IMS FSV UK 

 Vedení IMS stanovilo datum setkání absolventů IMS na 14. května 2015. Organizací 

je pověřen D. Emler. Agendou kontaktů s absolventy bude dlouhodobě pověřena K. 

Hofmeisterová. 

 

Fakultní anglojazyčný bakalář 

 M. Kubát informoval o průběhu jednání o celofakultním anglojazyčném bakalářském 

studijním oboru. Problematika zapojení IMS do výuky bude projednána ve formátu 

vedoucích kateder a ředitele IMS na jednání dne 7. října 2014 od 12,30 do 13,50.  

 

Zapsal: T. Nigrin 

Schválil: J. Vykoukal  
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Příloha - seznam publikací IMS vydaných v roce 2012 a bonifikovaných fakultou: 

Druhá verze Berlínského programu z roku 1971 - konec Adenauerovy 

CDU? 

Picka, Ondřej 

Evropský valčík pod rakouskou taktovkou? Analýza rakouského 

předsednictví v Radě EU v letech 1998 a 2006 

Dvořák, Pavel 

Francouzští komunisté a Polsko v roce 1956 Kůželová, Michaela 

The Hungarian Minority of Transylvania : A First Assessment of the 

Transition Period 1990-2007 

Franckx, Nicolas 

Kulturní vztahy mezi ČSSR a SRN v 60. letech 20. století Lizcová, Zuzana 

The long road to victory: a history of Czechoslovak exile organizations Raška, Francis 

Nesplacená minulost: řecko-německé vztahy ve stínu nacismu Králová, Kateřina 

Politika západoněmeckých parlamentních stran vůči zemím východního 

bloku v letech 1963-66 

Matějů, Petra 

Řecká emigrace v Československu (1948-1968) - od jednoho rozštěpení 

ke druhému 

Tsivos, Konstantinos 

Role Ruska v konfliktech a oficiálních mírových procesech v Abcházii a 

Jižní Osetii v letech 1991-2008 

Souleimanov, Emil 

Rozšířením NATO ke globálnímu vládnutí: americký pohled na vstup 

České republiky, Polska a Maďarska do aliance 

Anděl, Petr 

Spolkový sněm a nasazení ozbrojených sil v zahraničí Ryjáček, Jan 

Teorie a praxe nedemokratických režimů Kubát, Michal 

Vrcholoví šachisté a sovětská společnost - případ Michaila Botvinnika Umancová, Barbora 

Vyschly nám slzy: řečtí uprchlíci v Československu Králová, Kateřina; Balla, Petr; 

Hofmeisterová, Karin; Kadlec, 

Vladimír; Kadlecová, Lucie; 

Kopřivová, Lenka; Koreček, 

Janis; Macáková, Martina; 

Procházka, Jan; Sošťáková, 

Markéta; Vorlová, Tereza 

 


