
Zápis ze schůze vedení IMS ze dne 17. února 2015 

Přítomni: 
Doc. J. Vykoukal, ředitel IMS 

Dr. K. Kozák, vedoucí KAS 

Dr. K. Králová, proděkanka pro zahraniční styky 

Doc. 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 

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

Dr. P. Novák, sekretariát IMS 

M. Čermák, zástupce SIMSu 

 

 

Vedení IMS vzalo na vědomí: 

 

a) termín zápisu publikací OBD - 28. února 2015. Pracovníci IMS jsou v uvedeném termínu 

povinni zapsat do OBD publikace uplatňované za rok 2014. Kolektivní publikace je třeba 

nechat zapsat do OBD prostřednictvím pracovníka sekretariátu dr. P. Nováka. Podrobnější 

informace a potřebné podklady viz: http://ims.fsv.cuni.cz/IMSFSV-240.html. Předpokladem 

zápisu publikací externích pracovníků je předchozí uzavření DPP s autorem, jinak publikace 

nebude zahrnuta do RIV, 

b) podnět ve věci plagiátu rigorózní práce obhájené v roce 2011 a rozhodlo se předat věc 

Disciplinární komisi FSV UK, 

c) návrhy kritérií pro přijímací řízení do AJ studijních programů. Vedení IMS preferuje méně 

komplikovanou variantu, tj.:  

1. Akademická úroveň: 4 body (studijní výsledky, eventuálně charakter školy a diplomka) 

2. Motivace: 4 body (2 body za doporučující dopis + 2 body za angličtinu) 

3. Mimoškolní aktivity: 2 body (1,5 bodu za prokazatelnou pedagogicko-výzkumnou činnost 

+ 0,5 bodu za ostatní), 

d) zprávu o rozšíření programu Erasmus+ na mimoevropské země. Návrhy za FSV byly 

postoupeny na RUK, kvótu FSV, resp. IMS, zatím nelze kvalifikovaně odhadnout, 

e) vyhlášku ředitele IMS k organizaci výběrového řízení v rámci programu Erasmus+ na IMS 

(viz přílohu), 

f) nabídku účasti studentů IMS v pořadu Fokus Václava Moravce. Koordinaci účasti zajišťuje 

SIMS, 

g) nabídku přednášky v rámci programu EU Careers Ambassadors. Koordinaci účasti 

zajišťuje K. Hofmeisterová ve spolupráci se SIMS (účast vhodná zejména pro absolventy 

IMS), 

h) informaci o spuštění fakultních studentských e-mailů od 1. března 2015. Každý student 

získá fakultní e-mail ve formě číslo-studenta@fsv.cuni.cz, který bude nastaven jako primární i 

v SISu. Spuštění studentských e-mailu umožní vytvářet ve fakultní e-mailové schránce 

rozesílací skupiny, 

ch) informaci o postoupení charakteristiky profilového zaměření výzkumu na IMS respektive 

FSV na RUK, tzv. vlajkové lodě (RUK si tyto informace vyžádal s ohledem na potřebu 

prezentace UK na venek). Za IMS nahlášeny tři profilové oblasti: paměť, transformace a 

vztahy, 

http://ims.fsv.cuni.cz/IMSFSV-240.html
mailto:číslo-studenta@fsv.cuni.cz


i) zprávu o průběhu sobotního (14. února 2014) dne otevřených dveří (zúčastnilo se asi 30 

uchazečů), 

j) informaci o konání PZk do bakalářského studia v Brně (bude třeba vyčlenit zvláštní skupinu 

vyučujících, která převezme dohled), 

k) sdělení o chystané přednášce velvyslance SRN na IMS (zajišťují KNRS a KZS), 

l) informaci o přípravě konference věnované J. Habermasovi (zajišťuje V. Handl). O účasti J. 

Habermase se dosud jedná, 

m) sdělení o chystaném workshopu u příležitosti německého sjednocení (zajišťuje KNRS). 

Workshop se uskuteční ve dnech 29. – 31. října t. r. Tematické zaměření: 1) vnitřní politika, 

2) změna zahraničně-politického postavení SRN, 3) otázka identit a jejich vnímání atd. 

Workshop je otevřen pracovníkům ostatních kateder IMS (příspěvek je možné přednést v AJ, 

základní znalost NJ je velmi vítána), 

 

 

Vedení IMS projednalo: 

 

a) termíny porad vedení IMS v LS 2015 – 3., 17. a 31. března, 14. a 28. dubna a 15. května 

2015, 

b) otázku financování zahraničních studijních pobytů konaných v rámci „double-degree“ 

oborů. Prof. Rovná a dr. Nigrin prozkoumají možnost financování těchto studijních pobytů 

z prostředků RUK, 

c) otázku archivu IMS a rozhodlo předat archiválie dochované pro období od vzniku institutu 

až po rok 2009 včetně do archivu FSV UK, 

d) a přijalo nabídku spolupráce s portálem Moderni-dejiny.cz (nabídka zahrnuje možnost 

propagace studijních oborů IMS mezi studenty a učiteli SŠ, nehonorované publikační 

možnosti a zapojení do programu občasných přednášek pro studenty SŠ), 

e) předběžně termín 1. kola PZk pro PRAREAS, 

f) a přijalo nabídku přistoupit k „double-degree“ doktorskému studijnímu programu 

International Doctoral Network (obdoba magisterského programu IMESS) organizovanému 

UCL, 

g) a potvrdilo dřívější ustanovení omezující počet účastníků povinně volitelných kurzů na 5 – 

15 (výjimka zůstává zachována pro kurzy hostujících vyučujících a dále tam, kde stanoví 

garant oboru). Od příštího roku bude toto omezení nastaveno i v SISu a vstoupí plně 

v platnost, vedoucí kateder s tímto opatřením seznámí také externí zaměstnance a vyučující 

doktorandy, 

h) předběžné termíny PZk a SZk pro bakalářské a magisterské obory pro LS 2014/15. 

Konečné termíny budou stanoveny na příští schůzi vedení, 

ch) předběžný termín seznamovacího kurzu pro 1. ročníky: 9. – 11. září 2015, místo konání 

dojedná dr. Nigrin se zástupci SIMSu, 

i) termín výjezdního zasedání IMS: 1. – 4. října 2015, místo a program budou upřesněny,  

j) termíny pro doktorské studium IMS –  

 - odevzdání dis. prací pro jarní termín obhajob – 10. března 2015, 

- odevzdání předběžné verze tezí dis. práce – 7. dubna 2015, 

- kolokvia kateder – 20. - 24. dubna 2015, 

- odevzdání konečné verze tezí dis. práce – 15. května 2015, 

- SZk – 22. května 2015, 

- obhajoby dis. prací – buď 22. května 2015 nebo v závislosti na počtu přihlášených  

studentů v následujícím týdnu, 

- hodnocení studentů za akademický rok – 15. června 2015, 

- PZk – 19. června 2015 od 9.00 hod., 



- zasedání obou OR – předběžně 25. června 2015, 

k) opatření ke zvýšení nízké účasti pracovníků na výzkumných seminářích IMS. 

 

 

Zapsal: P. Novák 

Schválil: J.Vykoukal 

 

 

 

Příloha: 

Organizace výběrového řízení v rámci programu Erasmus+ na IMS 

 

V letošním roce byla IMS v rámci programu Erasmus+ přidělena kvóta 43 míst (tj. 43 

pětiměsíčních studijních pobytů; uchazeče je možné nominovat i na celoroční studijní 

pobyt, avšak stipendium obdrží pouze po dobu prvních pět měsíců, náklady, respektive 

část nákladů na zbytek studijního pobytu je v takovém případě možné pokrýt 

prostřednictvím účelového stipendia – viz Opatření děkana č. 25/2014). Dále lze počítat, 

že v souvislosti s navýšením finančních prostředků za strany RUK (přesná výše těchto 

prostředků bude známa s největší pravděpodobností ne dříve než v červnu 2014) bude možné 

vyslat minimálně ještě dalších 15 studentů, které je však prozatím nutné vybrat pouze jako 

náhradníky.  

 

S ohledem na výše uvedené:  

1) bude výběrové řízení probíhat na úrovni kateder, přičemž kvóta přidělená IMS se dále 

rozdělí mezi jednotlivé katedry. 

 

2) klíčem pro rozdělení kvóty zmíněné v bodu 1 (43 + 15 míst) mezi jednotlivé katedry bude 

kombinovaný počet uzavřených smluv vázaných na jednotlivé katedry a počet 

nasmlouvaných míst. Viz tabulka níže: 

Katedra Počet míst obsazovaných v rámci 

výběrového řízení 

Počet náhradníků 

KAS 2 1 

KNRS 14 5 

KRVS 15 5 

KZS 12 4 

Celkem 43 15 



 

3) v rámci každé katedry bude nejpozději do 27. února 2015 ustavena minimálně jedna 

dvoučlenná výběrová komise a stanoven přesný termín výběrového řízení. 

 

4) komise provedou ve dnech 4. – 18. března 2015 pohovory se všemi uchazeči o studijní 

pobyty. Uchazeči obdrží pozvánku k pohovoru prostřednictvím e-mailu, uvedeného 

v přihlášce. Uchazeč, který se k pohovoru nedostaví, aniž by se předem omluvil, může být 

podle uvážení komise z výběrového řízení vyřazen. V opačném případě komise provede 

pohovor telefonicky, případně prostřednictvím aplikace Skype (podmínkou je, že student 

předem sdělí potřebné kontaktní údaje). 

 

5) Cílem pohovorů zmíněných v bodě 4 je určit na základě stanovených kritérií vyjádřených 

bodovým ohodnocením pořadí uchazečů v rámci prvního kola výběrového řízení, a to vždy 

pro každou katedru zvláště (tj. v rámci IMS budou vypracovány čtyři pořadí podle 

jednotlivých kateder). Ustaví-li katedra větší počet komisí než jednu, budou uchazeči 

rozděleni podle teritoriálního principu mezi jednotlivé komise a výsledné pořadí bude 

sestaveno až po uzavření všech výběrových řízení v rámci dané katedry.  

     Uchazeči budou v rámci pořadí zmíněných v bodě 5 rozděleni podle získaného bodového 

ohodnocení na a) ty, kteří postupují do druhé kola, b) na náhradníky a c) na neúspěšné.         

 

6) kritéria hodnocení jsou následující: a) studijní prospěch, b) znalost jazyka, potřebného pro 

studium na zvolené zahraniční univerzitě, c) úroveň a charakter motivace, vyjádřené 

v projektu pobytu. Za každé kritérium uchazeč obdrží maximálně 10 bodů (tj. maximálně 30 

bodů celkem).  

 

7) studijní prospěch se zjišťuje aritmetickým průměrem známek dle výpisu ze SISu a sice: a) 

u uchazečů-studentů bc. cyklu za celou dosavadní dobu studia, b) u uchazečů-studentů mgr. 

cyklu za celou dobu bakalářského studia (ovšem pouze tehdy, pokud jej student absolvoval v 

rámci FSV UK) a za celou dobu magisterského studia.  

     Pro vyjádření prospěchu bylo stanoveno následující bodové ohodnocení: 

 - prospěch 1,00 – 1,80 10 bodů - prospěch 2,01 – 2,10   4 body 

 - prospěch 1,81 – 1,91   8 bodů - prospěch 2,11 – 2,20     2 body 

 - prospěch 1,91 – 2,00   6 bodů - prospěch 2,21 – a více   0 bodů 

 

8) úroveň motivace se zjišťuje na základě předloženého projektu, ve kterém by měl být jasně 

definován zejména cíl a přínos pobytu, seznam předmětů, které student hodlá absolvovat aj. 

Přílohu projektu tvoří projekt bakalářské práce, popřípadě teze diplomové práce (u studentů 



magisterského studia) či projekt nebo teze disertační práce (u studentů doktorského studia), 

má-li uchazeč tyto dokumenty již k dispozici, nebo projekt disertační práce. 

 

9) komise pořídí o výběrovém řízení zápis (požadavek RUK), kde uvede následující údaje: 

termín a místo konání výběrového řízení, složení výběrové komise, obecná kritéria výběru, 

bodové ohodnocení jednotlivých studentů a jeho krátké slovní zdůvodnění. 

 

10) uchazeč, který se v rámci IMS hlásí na více studijních pobytů (maximum tři), postupuje 

v případě splnění stanovených kritérií ve dvou či třech výběrových řízeních do druhého kola 

pouze v jednom případě a to v závislosti na počtu získaných bodů. V případě rovnosti bodů 

postupuje do druhého kola ta přihláška, kterou student označil jako vyšší prioritu. 

 

11) na seznam náhradníků je možno zařadit pouze uchazeče, kteří splnili podmínku souhlasu 

s realizací studijního pobytu v letním semestru (ne/souhlas uvádí každý uchazeč na přihlášce). 

 

12) v případě, že některý z uchazečů v průběhu výběrového a nominačního řízení (tj. již po 

uzavření druhého kola výběrového řízení) od studijního pobytu odstoupí, nahradí jej 

náhradník (první v pořadí) v pořadí sestaveném stejnou katedrou, na které byl vybrán 

odstupující uchazeč.  

 

13) za situace, že by navýšení finančních prostředků ze strany RUK umožnilo vyslat více než 

15 uvažovaných náhradníků, bude dodatečná kvóta mezi katedry rozdělena podle proporce 

stanovené v bodu 2. 

 

14) v případě přihlášek studentů, kteří budou vyjíždět na druhý studijní pobyt, rozhoduje o 

postupu do druhého kola vztah místa pobytu a tématu diplomové práce jako první a dosažený 

prospěch jako druhé kritérium. V případě studentů prvního ročníku magisterského studia se 

započítává celkový prospěch z bakalářského studia, v případě studentů druhého a vyšších 

ročníků magisterského studia se započítává prospěch za předchozí magisterské studium. 

 

15) výběr a vyslání se dále řídí pokyny OZS FSV UK a Evropské kanceláře Univerzity 

Karlovy v Praze. 

 

     V Praze dne 17. února 2015 

 

                                                                                     doc. PhDr. Jiří Vykoukal, CSc.                                             

                  ředitel IMS UK FSV 


