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Zápis ze schůze vedení IMS ze dne 12. května 2015 

Přítomni: 

M. Fučíková, sekretariát IMS 

Dr. Z. Kasáková 

Dr. K. Kozák, vedoucí KAS 

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

Prof. J. Kučera, předseda oborové rady MD 

Dr. T. Nigrin, tajemník IMS 

Doc. J. Vykoukal, ředitel IMS 

A. Smuž, zástupce SIMSu 
 

Omluveni: 

Dr. Horák, vedoucí KRVS 

Doc. O. Konrád, vedoucí KNRS 

Dr. K. Králová, proděkanka pro zahraniční styky 

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

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

 

 

1) Vedení IMS vzalo na vědomí: 

 

PR FSV: 

- K. Hofmeisterová připraví návrhy 5 barev pro nové stránky IMS.  
 

 

2) Vedení IMS projednalo: 
 

Nákup elektronických zdrojů: 

 T. Nigrin rozešle e-mailem tabulku zdrojů, návrhy do 20.5.2015. 

 

Přijímací řízení: 

- Organizace v Brně je zajištěna. 

- Komise pro bc. obory mají stanoveny předsedy, členové budou jmenováni na 

základě návrhů z jednotlivých kateder. 

 

Přihlášky ke státní zkoušce bc obory: 

 Od školního roku 2015/2016 bude součástí přihlášky dotaz na teritoriální 

specializaci a dosažený studijní průměr, do současného formuláře doplní 

sekretariát. Pokud studenti skládají zkoušky ještě po termínu ukončení studijních 

povinností, jak to předpokládá harmonogram, doplní konečný údaj o průměru 

dodatečně na sekretariátu 

 

CDS výběrové řízení AR 2015/16: 

 Bude vyhlášeno výběrové řízení na 2 místa, termín bude upřesněn (září 2015). 

Vyhlášení výběrového řízení zajistí M. Kubát a J. Kučera. 
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Cena za vynikající disertační práci: 

 J. Kučera zpracuje upřesnění podmínek a statut ceny ve spolupráci s ÚSD AV ČR. 

Cena se může udělit jednou ročně (pro oba doktorské obory vyučované na IMS) 

v předpokládané výši 60 000,- CZK. 

 

 

Podíl pracovníků na aktivitách IMS: 

 Sekretariát IMS průběžně zpracuje statistiku podílu pracovníků IMS na: počtu 

odučených studentů za semestr, počtu vedených prací, účasti na promocích, účasti 

v komisích a počtu vypracovaných posudků (včetně posudků na HA u CNS). 

 

Možnosti rozšíření akreditace programu Historické vědy: 

 Vedení IMS projednalo možnost rozšíření akreditace prezenčních bakalářských 

oborů v programu Historické vědy. Je třeba zjistit, zda by nedošlo ke kolizím 

s podobnými obory na UK. Situaci zmapuje J. Kučera s pomocí podkladů od T. 

Nigrina. 

 

Kombinované navazující magisterské studium: 

– Vedení IMS projednalo možnost otevření navazujícího magisterského studia 

v kombinované formě. Poptávka ze strany studentů bakalářským kombinovaných 

oborů je vysoká. Vedení IMS se rozhodlo projednat s garantem doc. Konrádem 

otevření Středoevropským komparativních studií v kombinované formě od AR 

2016/2017. Obor bude otevřen do doby, než bude realizována v kombinované 

formě tzv. „společná magisterská akreditace“, do jejíchž oborů budou následně 

studenti převedení. Na zajištění realizace oboru se budou podílet všechny katedry 

IMS. Uvedení podmínek přijímacího řízení do dokumentů SO zajistí T. Nigrin. 

 

Inovace členů zkušebních komisí k SZK: 

 Budou aktualizovány seznamy za všechny obory. Provedení aktualizace zajistí T. 

Nigrin. 

 

Výběrové řízení na pracovníka KAS: 

 Proběhne 2.6.2015, místnost zajistí K. Kozák. 

 
 

 

Zapsal: M. Fučíková  

Schválil: J. Vykoukal 

 

 

 

 

 

 


