
Zápis ze schůze vedení IMS ze dne 3. března 2015 

Přítomni: 
Doc. J. Vykoukal, ředitel IMS 

Dr. K. Kozák, vedoucí KAS 

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. Weiss, vedoucí KZES; předseda AS FSV UK 

Dr. P. Novák, sekretariát IMS 

A. Smuž, zástupce SIMSu 

 

 

Vedení IMS vzalo na vědomí: 

 

a) vyhlášení soutěže NEURON Impuls pro vědce do 40ti let; podrobnosti viz 

http://www.nfneuron.cz/cs/neuron-impuls/, 

b) návštěvu delegace z Humboldtovy univerzity v Berlíně; dne 23. března 2015 od 10.00 do 

16.00 proběhne v místnosti H212 v Hollaru prezentace pracovišť Humboldtovy univerzity, 

která mají zájem o spolupráci s FSV UK na poli výzkumu střední Evropy; ze strany FSV 

budou na tomto setkání prezentovány práce vybraných doktorandů – M. Kůželové, F. Šislera, 

popřípadě J. Kociana; za IMS se akce dále zúčastní prof. J. Kučera, doc. I. Šlosarčík, dr. V. 

Handl a dr. L. Najšlová, 

c) podpis meziuniverzitní dohody o spolupráci s Běloruskou státní univerzitou v Minsku, 

umožňující výměnné studijní pobyty pedagogů a studentů, 

d) změny na sekretariátu IMS – dr. P. Novák v průběhu března odchází na jiné pracoviště; M. 

Bílková současně ohlásila svůj odchod do důchodu na konci LS 2014/15; uvolněné pracovní 

úvazky budou obsazeny na základě výběrového řízení, jež je plánováno na 16. března 2015 

(komisi pro VŘ budou tvořit doc. J. Vykoukal, dr. T. Nigrin, M. Bílková a M. Fučíková), 

e) termíny magisterských SZk v LS 2014/15 -  

- AS     středa 24. června 2015 

- BECES   pondělí 22. června 2015 

- BECESC   úterý 23. června 2015 

- CECS   pondělí 22. června 2015 

- ES   úterý 23. června 2015 

- IMESS  pondělí 22. června 2015 

- NRS    úterý 23. června 2015 

- ZES    pátek 26. června 2015, 

f) nahlášené kurzy U3V: 

 - M. Mejstřík – Populismus v současné Evropě, 

 - M. Mejstřík – Přistěhovalci v Evropě. Představují hrozbu? 

 - S. Horák – Dějiny a kultura muslimské Střední Asie, 

 - S. Horák – Aktuální problémy prostoru Střední Asie, 

 - O. Žíla – Války v bývalé Jugoslávii: vybrané aspekty kolektivního násilí, 

 - D. Emler – Kdo rozumí dějinám – historici nebo pamětníci? 

g) informaci o setkání Alumni FSV UK, které se koná 11. dubna 2015; za IMS se akce 

zúčastní doc. J. Vykoukal; na přípravě setkání Alumni IMS, plánované na květen 2015 se nic 

nemění, 

http://www.nfneuron.cz/cs/neuron-impuls/


h) sdělení o nastoupení nového tajemníka FSV UK – Mgr. Josef Ulrich, MBA (absolvent 

AS),  

ch) zprávu o zřízení funkce proděkana pro ekonomiku, kterou převzala dr. N. Švarcová z IES 

(dosavadní proděkanka pro doktorské studium); agenda doktorského studia přechází pod 

pravomoc proděkana pro vědu (doc. M. Kubát), 

i) sdělení o nastoupení nového vedoucího oddělení zahraničních styků FSV UK – PhDr. 

Richard Olehla, Ph.D., 

j) informaci o průběhu výběrového řízení na funkci vedoucí ekonomického oddělení FSV UK 

(předvýběr realizuje externí agentura), 

k) zprávu o přípravě smlouvy mezi Humboldtovou univerzitou a UK; KNRS má zájem zapojit 

se, 

l) informaci o předpokládaném nástupu nového pracovníka KAS – dr. Dejan Kralj, 

m) zprávu o připravovaném podpisu memoranda o spolupráci mezi IMS UK  

a velvyslanectvím Italské republiky v Praze. 

 

 

Vedení IMS projednalo: 

 

a) revizi a doplnění smluv o studijních pobytech v rámci programu Erasmus+; vedoucí 

kateder navrhnou do konce LS 2014/15 případné úpravy; 

b) a schválilo spoluúčast IMS na přípravě konference věnované právu na sebeurčení, kterou 

organizuje Public Diplomacy Council of Catalonia; za IMS organizuje dr. Z. Kasáková, 

c) přípravu souběžné reakreditace doktorských studijních oborů Moderní dějiny (stávající 

akreditace končí v r. 2016) a Mezinárodní teritoriální studia a dále přípravu akreditace AJ 

verze obou uvedených doktorských oborů; předběžná verze podkladů pro akreditační řízení 

bude připravena do schůze obou OR, plánované na červen 2015; studentům doktorského 

studia bude nabídnut prostor vyjádřit se v rámci kolokvií jednotlivých kateder k obsahu a 

skladbě studijních povinností, 

d) možnosti zřízení ceny pro nadané studenty IMS, která by byla náhradou za zrušené 

pochvaly děkana za vynikající výkon u obhajoby.  

 

Zapsal: P. Novák 

Schválil: J. Vykoukal 

 

 

 


