
Zápis z porady vedení IMS, 10. 5. 2016 

 

Přítomni: 

Bc. M. Čermák, zástupce SIMS 

Dr. D. Emler, zástupce vedoucího KNRS, předseda AS FSV UK 

Dr. S. Horák, vedoucí KRVS 

Dr. Z. Kasáková, proděkanka pro zahraniční styky 

Doc. O. Konrád, vedoucí KNRS 

Dr. K. Kozák, vedoucí KSS 

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

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 KES 

 

 

1) Vedení IMS vzalo na vědomí: 

 

Jmenování nové tajemnice FSV UK: 

- S platností od 1. května 2016 byla jmenována tajemnicí FSV UK paní Mgr. Lenka 

Doleželová, e-mail: lenka.dolezelova@fsv.cuni.cz, tel: 222 112 236. 

 

Vedoucí zahraničního oddělení: 

- Od 1. května 2016 nastoupila do vedení OZS paní Mgr. Nina Bílovská, email: 

svoz@fsv.cuni.cz, tel: 222 112 228. 

 

Vedoucího ekonomického oddělení: 

- Od 1. května 2016 nastoupila do vedení EO paní Bc. Hana Pokorná, email: 

hana.pokorna@fsv.cuni.cz, tel: 222 112 225. 

 

Vedoucího osobního oddělení: 

- Od 1. dubna 2016 nastoupil do vedení OO pan Mgr. Jaroslav Brandejs, email: 

jaroslav.brandejs@fsv.cuni.cz, tel: 222 112 298. 

 

Školení BOZP: 

- Školení se na děkanátu se musí zúčastnit pouze vedoucí pracovníci, kteří následně 

proškolí členy svých kateder do konce června 2016. 

- Školení dne 19. května v 9:00 v H14 se zúčastní T. Weiss, K. Kozák, S. Horák, O. 

Konrád, školení dne 30. května ve 13:00 v H212 se zúčastní J. Vykoukal. 

 

Hlávkova cena: 

- Cena je určena nestorům, zakladatelským a dalším významným osobnostem z českých 

veřejných vysokých škol, české vědy a umění jako ocenění jejich celoživotního díla ve 

prospěch české vědy, umění a vzdělanosti.  

- Nominace musí obsahovat zdůvodnění návrhu (rozsah cca jedna strana A4) a stručný 

životopis nominovaného.  

- Termín pro zaslání nominací na oddělení vědy: do 20. května 2016. Fakultní nominace 

se dále odesílají na rektorát.  



- Informace o ceně jsou zveřejněny na 

http://www.hlavkovanadace.cz/program_2016.php. 

 

Cena MŠMT: 

- Cena pro vynikající studenty je rozdělena do tří kategorií – bakalářské, magisterské a 

doktorské programy. Jedno ocenění je určeno pro zvlášť společensky významný čin. 

- Statut ceny je zveřejněn na http://www.msmt.cz/dokumenty/statut-ceny-ministra-

skolstvi-mladeze-a-telovychovy. 

- Termín pro zaslání nominací na oddělení vědy: do 20. května 2016. 

 

Stipendium královny Jadwigy: 

- Stipendium, které vypisuje Jagellonská univerzita v Krakově, je zaměřené na podporu 

doktorandů a akademiků ze střední a východní Evropy. Termín pro podání přihlášek na 

oddělení vědy: do 15. června 2016. 

- Informace a podklady: http://www.dn.uj.edu.pl/fundusze/jadwiga 

 

Fond mobility UK: 

- RUK vyhlásil výsledku Fondu mobility UK na rok 2016, údaje o poskytnutých 

finančních prostředcích jsou k vyžádání u T. Nigrina. 

 

2) Vedení IMS projednalo: 

 

Tvůrčí volno: 

- Vedení IMS projednalo a doporučilo žádosti O. Konráda a K. Kozáka o 

jednosemestrální tvůrčí volno v AR 2016/2017. 

 

Výjezdní zasedání IMS: 

- Termín stanoven na 6. až 9. října 2016. Předběžné místo konání Mělník nebo 

Litoměřice. 

 

Přijímací řízení 2017: 

- Případné změny je třeba zapsat do sdíleného dokumentu proděkana P. Soukupa, zajistí 

příslušní garanti obratem (deadline 10. května 2016). 

 

Úprava studijních plánů na IMS: 

- Od školního roku 2016/2017 je po dohodě se studijním proděkanem doporučeno zrušit 

"klasifikované zápočty" jako způsob ukončení kurzu. Současně se doporučuje, aby 

pokud možno všechny kurzy byly převedeny na ukončení formou zkoušky a zápočty 

zůstaly jen v nutných případech, resp. v případě kurzů typu bakalářský nebo diplomní 

seminář.  

 

Elektronické zápisy k SZZK: 

- Vedení IMS odsouhlasilo přechod k elektronické registraci k SZZK u všech studijních 

oborů, a to počínaje školním rokem 2016/2017. 

 

Přijímací řízení doktorské studium: 

- Vedení IMS vzalo na vědomí počty studentů přihlášených na oba doktorské obory MD 

(5) a MTS (22). 

http://www.hlavkovanadace.cz/program_2016.php
http://www.msmt.cz/dokumenty/statut-ceny-ministra-skolstvi-mladeze-a-telovychovy
http://www.msmt.cz/dokumenty/statut-ceny-ministra-skolstvi-mladeze-a-telovychovy
http://www.dn.uj.edu.pl/fundusze/jadwiga


- Přijímací řízení se bude konat 15. června 2016 od 9 hodin v Jinonicích (sekretariát 

zajistí místnosti). Po seznámení s předloženými disertačními projekty budou sestaveny 

tři komise odpovídající jejich tematickému zaměření.  

 

Inovace kurzů – návrh využití prostředků: 

- Prostředky budou využity v souladu s pravidly projektu na podporu výuky doktorandů 

a v souladu s pravidly odměňování kombinované výuky na podporu nového oboru 

Středoevropská komparativní studia. 

 

Výzkumné semináře IMS moderních dějin - program na podzim 2016: 

- Vedení IMS projednalo problematiku účasti doktorandů na výzkumných seminářích a 

shodlo se (včetně garantů), že účast na nich bude od akademického roku 2016/2017 

součástí studijních povinností studentů doktorandů (podrobnosti uplatnění této 

povinnosti upřesní oborové rady na svém červnovém zasedání). 

- V širší diskusi navrhl O. Konrád pořádání výzkumných seminářů dominantně na 

katederní úrovni; celoústavní semináře by proběhly třikrát do roka, předběžně v říjnu, 

lednu a květnu (rektorský den). Téma výzkumných seminářů bude zařazeno na program 

jednání VZ IMS v říjnu 2016. 

 

Výzkumné semináře IMS - spolupráce se CEFRES: 

- Akce bude pro nezájem pracovníků a studentů v příštím akademickém roce zrušena. 

 

Renovace místností červenec 2016: 

- Konkrétní seznam místnosti, které projdou v létě 2016 renovací (zejména malování a 

výměna koberců), stanoví po dohodě se sekretariátem ředitel IMS. 

 

 

 

Zapsal: T. Nigrin 

Schválil: J. Vykoukal 


