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Zápis ze schůze vedení IMS ze dne 14. dubna 2015 

Přítomni: 
Dr. Horák, vedoucí KRVS 

Dr. Z. Kasáková 

Dr. K. Kozák, vedoucí KAS 

Doc. O. Konrád, vedoucí KNRS 

Doc. M. Kubát, proděkan pro vědu a výzkum; předseda oborové rady MTS;  

Prof. J. Kučera, předseda oborové rady MD 

Dr. T. Nigrin, tajemník IMS 

Ing. M. Pektorová, sekretariát 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 

Bc. V. Křížková, zástupkyně SIMSu 

 

Omluveni:  
Dr. K. Králová, proděkanka pro zahraniční styky 

 

Host na první bod jednání: 

Dr. M. Mejstřík 

 

1) Vedení IMS vzalo na vědomí: 

 

Konference „Současný evropský populismus“: 

- M. Mejstřík informoval o plánované konferenci „Současný evropský populismus“, 

která se uskuteční pod záštitou GOETHE Institutu ve dnech 18.–19.května 2015. 

- Podrobnější informace zde: http://populism.fsv.cuni.cz. Odkaz bude umístěn i na 

FB stránky IMS. 

 

Změny na sekretariátu IMS: 

- Sekretariát v novém složení začne v plném provozu dle rozdělení agend 

zveřejněném v zápisu z porady vedení IMS dne 31. března 2015 fungovat od 1. 

května 2015.  

 

Festival absolventů FSV UK: 

- Dne 11. dubna 2015 proběhl festival absolventů FSV UK. Akce je celkově je 

hodnocena jako velmi úspěšná.  

 

Volker Zimmermann: 

- VR FSV UK schválila bez připomínek návrh na jmenování V. Zimmermanna 

hostujícím profesorem UK. Návrh je nyní postoupen rektorovi UK. 

 

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 sami. Podmínkou účasti v soutěži je přiložené 

doporučení vedoucího práce.  

http://populism.fsv.cuni.cz/
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- Více informací na: http://www.sezimovo-usti.cz/_kultura/e_benes.php  

- Návrhy musí být doručeny na radnici v Sezimově Ústí do 10. června 2015. 

 

 

Reakreditace MTSK a HVK: 

- VR FSV UK schválila návrhy reakreditace oborů MTS a MTSK. Návrhy budou 

nyní postoupeny RUK k projednání kolegiem rektora. 

 

Společná akreditace s IKSŽ: 

- IKSŽ iniciovalo přípravu nové akreditace společného anglojazyčného oboru. 

Příprava by měla probíhat tak, aby byly podklady předloženy AS FSV UK a VR 

FSV UK k projednání ještě v červnu 2015. 

 

Diskuze s ministrem Zaorálkem: 

- Ve čtvrtek 7. května 2015 proběhne od 11:00 v aule v Jinonicích diskuze 

s ministrem Zaorálkem, zajišťuje KZES. Pozvánky na přednášku zpracuje grafik. 

 

2) Vedení IMS projednalo: 

 

Prof. Eidlin na IMS: 

- T. Weiss informoval o nabídce prof. F. Eidlina přednášet na IMS. Vedení 

projednalo možnosti spolupráce s prof. Eidlinem. Uvažuje o blokových 

přednáškách pro doktorandy se zaměřením na teorii a metodologii a o 

příležitostných vystoupeních se zaměřením na východní Evropu.  

 

Doktorské studium: 

- Dne 5. května 2015 od 12:30 proběhne porada k problematice doktorského studia a 

případných společných úvodních teoreticko-metodologických kurzů vypisovaných 

v jeho rámci.  

 

Grafická šablona na akce IMS: 

- T. Weiss grafika požádá o vytvoření šablony také pro další akce pořádané na IMS. 

Předpokládá se, že by šablona mohla být využita již na květnové setkání ALUMNI 

IMS.  

 

ERASMUS practical placement: 

- Problematiku by měly vyřizovat katedry s tím, že jim bude poskytnut dopis OZS. 

Předání dopisu zajistí T. Nigrin. 

  

ERASMUS výběrové řízení: 

- V. Křížková informovala jako zástupkyně SIMSu o připomínkách k výběrovému 

řízení na místa ERASMUS student placement, konkrétně na distribuci míst mezi 

katedry. Vedení IMS konstatovalo, že se rozvoj double degree oborů na IMS, u 

nichž je vyžadován a využívá se výjezd v rámci ERASMUS, dostal do takového 

stavu, že je třeba požádat vedení FSV UK o systémové řešení. V opačném případě 

již není možné tyto obory otevírat a to i ty, které jsou již akreditovány nebo 

v přípravné fázi, protože dojde k výrazné nerovnováze distribuce stipendií 

ERASMUS mezi studenty těchto oborů a studenty ostatních oborů, z nichž 

prakticky nebude možné realizovat výjezd.  

http://www.sezimovo-usti.cz/_kultura/e_benes.php
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- SIMS dále požaduje standardizaci hodnocení komisí ERASMUS. Vedení IMS 

zváží zavedení metodického pokynu pro členy komisí, jakým způsobem výsledky 

hodnocení maximálně sjednotit. Tento bod se stane tématem debaty na VZ IMS 

FSV UK v říjnu 2015. 

- P. Novák byl požádán o zaslání statistiky ERASMUS výběrového řízení T. 

Nigrinovi. Následně budou předány SIMSu. 

 

IRP inovace kurzů 2015: 

- T. Nigrin obdržel od proděkana T. Karáska podklady ke schváleným kurzům. 

Informace bude zaslána v nejbližších dnech vyučujícím dotčených kurzů včetně 

návodu na čerpání. 

 

Přijímací zkoušky: 

- Byly oznámeny termíny a místnosti, ve kterých proběhnou písemné přijímací 

zkoušky: 

o HVK, 3.6.2015, 13:00, Právnická fakulta, místnost č. 101  

o MTS, 3.6.2015, 15:00, Právnická fakulta, místnost č. 100 

o MTSK, 3.6.2015, 13:00, Právnická fakulta, místnost č. 120 

o CNS, 3.6.2015, 13:00, Právnická fakulta, místnost č. 100 

o Mgr. Obory, 4.6.2015, 11:00, J1034 a J2080 

 

3) Úkoly vedoucím kateder do porady vedení dne 28.4.2015: 

 

SZK LS 2015: 

- Stanovení členů státnicových komisí mgr. oborů. 

 

Zapsal: M. Pektorová  

Schválil: J. Vykoukal 

 

 

 

 

 

 


