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Zápis ze schůze vedení IMS ze dne 4. dubna 2017 

 

Přítomni: 

Dr. S. Horák, vedoucí KRVS 

PhDr. L. Jůzová, sekretariát IMS 

Dr. Z. Kasáková, proděkanka pro zahraniční styky  

Doc. O. Konrád, vedoucí KNRS  

Dr. K. Kozák, vedoucí KSS 

Doc. M. Kubát, předseda Oborové rady MTS  

Prof. J. Kučera, předseda Oborové rady MD 

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

Doc. J. Vykoukal, ředitel IMS 

Doc. T. Weiss, vedoucí KES; člen AS FSV UK 

 

Bc. E. Černovská, zástupkyně SIMS 

T. Lišková, zástupkyně SIMS 

 

Omluveni: 

Dr. D. Emler, předseda AS FSV UK 

Dr. T. Nigrin, tajemník IMS 

 

 

1) Vedení IMS vzalo na vědomí: 

 

Termíny příštích porad: 18. 4., 2. 5., 16. 5. od 12:30 do 13:50.  

Dne 9. 5. proběhne schůzka vedení IMS k tématu doktorského studia od 12:30 do 13:50.  

 

Provoz sekretariátu 13. 4.: 

- THP pracovníci (P. Baštová, L. Jůzová, M. Mrzenová, M. Pektorová, J. Volf) mají 

nařízenou práci z domova dne 13. 4. (děkanské volno). Sekretariát IMS bude uzavřen.   

Schůzka k novostavbě Jinonice: 

 

- Dne 28. 3. proběhla schůzka vedení IMS s proděkanem T. Karáskem k plánované 

novostavbě UK v Jinonicích. Debata proběhla uspokojivě, připomínky IMS byly 

zapracovány.  

 

Revize předpisů FSV: 

- Probíhá debata nad revizemi fakultních předpisů.  

- Řeší se otázka slučitelnosti funkcí tajemníka a členů vědecké rady kvůli konfliktu 

zájmů. Dále se řeší formálně-právní odlišnosti postavení center a středisek uvnitř FSV.  

CEU: 

- FSV se připojila k prohlášení o solidaritě s CEU. Děkan FSV spolupodepsal Otevřený 

dopis Viktoru Orbánovi na podporu Středoevropské univerzity v Budapešti. 

http://www.ff.cuni.cz/2017/04/otevreny-dopis-viktoru-orbanovi-na-podporu-

stredoevropske-univerzity-budapesti/ 

http://www.ff.cuni.cz/2017/04/otevreny-dopis-viktoru-orbanovi-na-podporu-stredoevropske-univerzity-budapesti/
http://www.ff.cuni.cz/2017/04/otevreny-dopis-viktoru-orbanovi-na-podporu-stredoevropske-univerzity-budapesti/
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- https://www.facebook.com/istandwithceu/ 

GAČR: 

- Seznam podaných projektů za IMS: 

- A. Brisku: „National Economy-Building“ in the Early Years of the Nation-States of 

Albania, Czechoslovakia and Georgia (externí).  

- D. Emler: Central Europe as an Object of Discourse for French Diplomats, 

Intellectuals and Writers in the 20th Century. 

- L. Kýrová: Sport in Cross-Cultural Exchanges: A Case Study of Czech and Slovak 

Lacrosse. 

- K. Svoboda, (V. Lídl): Ekonomické prostředky Ruské federace v ovlivňování států v 

postsovětském prostoru. 

- E. Tomalová (Šlosarčík, Baštová, Mejstřík): Gastropolitika a gastrodiplomacie v 

kontextu evropské integrace: teoretické posuny ve výzkumu konkurenční identity. 

- O. Žíla: Beyond ethno-national paradigm: transformations of everyday life in post-

Dayton Bosnia and Herzegovina. 

 

2) Vedení IMS projednalo: 

 

SVV: 

- Publikace I. Šlosarčíka „Europeizace české státní správy“ bude předána ediční komisi 

do podzimu. 

- Publikace Z. Kasákové „Přistěhovalecká politika v Evropské unii“ bude předána 

ediční komisi v nejbližších dnech. 

- Publikace Z. Kasákové a E. Tomalové „Evropští aktéři a Afrika“ bude předána ediční 

komisi v červnu.  

- Autoři, resp. editoři pozdně odevzdaných publikací budou kráceni na odměnách za 

publikace na konci každého roku. 

- Vedení IMS vyjadřuje nespokojenost s příliš pomalou činností nakladatelství 

Karolinum. Vedení IMS sepíše stížnost prorektorovi UK. Pro vydávání knih s aktuální 

tematikou bude IMS napříště upřednostňovat jiná nakladatelství.  

CEELI: 

- Americká poradenská nevládní organizace CEELI, která napomáhá právní 

reorganizaci v postkomunistických zemích, má zájem spolupracovat s FSV. CEELI je 

v rámci spolupráce ochotna hradit pobyty ruských expertů přijíždějících na FSV za 

účelem výuky, zapojení do projektů, atd. IMS zvažuje v rámci spolupráce vytvořit 

kurz právní praxe. Vedení IMS zjistí možnost uzavření spolupráce s CEELI na úrovni 

univerzity. 

Veletrh Via Carolina: 

- Koná se ve dnech 23. – 24. května 2017. SIMS dodá návrh na studenta, který bude 

vyslán za IMS. Vedoucí kateder dodají návrhy akademiků na vyslání.  

 

 

https://www.facebook.com/istandwithceu/
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PR FSV: 

- Oddělení PR FSV ve spolupráci s youtuberkou vytvořilo povedený propagační post 

FSV na Instagramu. https://www.instagram.com/p/BSOKwDDAgdr/  

- Vedení IMS by uvítalo větší informovanost uvnitř fakulty o činnosti oddělení PR. IMS 

podporuje do budoucna propagaci FSV a IMS prostřednictvím youtube a sociálních 

sítí. 

- Vedení IMS bude mít schůzku s PR oddělením ohledně přípravy nových webových 

stránek FSV a institutů.  

- FSV spustila sbírku na vlastní insignie. Sbírka bude probíhat ve dnech 4. 4. až 19. 5. 

2017 na portálu HitHit.  http://hithit.com/insignie. Vedení IMS prosí jak o rozšíření této 

zprávy, tak o příspěvek na sbírku.  

ZOIS Berlín: 

- Centrum pro východoevropská a mezinárodní studia v Berlíně – nezávislý výzkumný 

institut, který začal svoji činnost v říjnu 2016, nabízí spolupráci IMS.  

- http://en.zois-berlin.de/about-us/vision/ 

Výuka historie na IMS: 

- Podíl historie ve výuce a způsob její výuky IMS budou řešeny v souvislosti s celkovou 

reakreditací všech programů uskutečňovaných na IMS. Vedení IMS bude nadále 

jednat o metodách výuky historie na IMS.  

Mezinárodní hodnocení UK: 

- V dubnu navštíví UK mezinárodní tým hodnotitelů, který se bude chtít setkat 

s vedením FSV a jedním akademikem a jedním studentem z IMS za účelem vytvoření 

mezinárodní hodnotící zprávy o UK. SIMS navrhne jednoho studenta, který podstoupí 

45 minutový rozhovor s hodnotiteli v angličtině. Vedení IMS navrhuje, aby se 

rozhovoru za akademiky účastnila K. Králová, za SIMS jsou navrženy Tereza Vicková 

a Tereza Svobodová.  

Počty uchazečů: 

- Celkové počty uchazečů oproti loňskému roku výrazně nepoklesly, v rámci NMTS je 

více než polovina uchazečů z oborů mimo IMS. 

 

Cena Jacquese Derridy: 

- Cena pro studenty doktorského studia do 30 let, příp. absolventy v a. r. 2016/2017, 

kteří publikují k tématu From Heritage to Innovations: Understanding and 

Committing to Cities. Kontaktní osoby: D. Emler, S. Voráčková. Termín do 24. 4.  

- http://www.ifp.cz/Cena-JacqueseDerrida-2017 

 

 

 

 

 

 

https://www.instagram.com/p/BSOKwDDAgdr/
http://hithit.com/insignie
http://en.zois-berlin.de/about-us/vision/
http://www.ifp.cz/Cena-JacqueseDerrida-2017
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3) Různé: 

 

Konference k populismu: 

- Konference se koná ve dnech 22. – 23. 5. Kontaktní osoba M. Mejstřík. Pozvánka je 

přílohou zápisu.  

Hodnocení A-F: 

- Vedení FSV připraví v rámci opatření děkana procentuální systém převodu známek na 

hodnocení A-F s platností od příštího akademického roku.  

 

Zapsala: L. Jůzová 

Schválil: J. Vykoukal  

  

 

 

 

 

 

 

    

 

    

 

 

 

 

 

 


