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Zápis ze schůze vedení IMS ze dne 18. dubna 2017 

 

Přítomni: 

Dr. D. Emler, předseda AS FSV UK 

Dr. S. Horák, vedoucí KRVS 

PhDr. L. Jůzová, sekretariát IMS 

Doc. O. Konrád, vedoucí KNRS  

Dr. K. Kozák, vedoucí KSS 

Doc. M. Kubát, předseda Oborové rady MTS  

Dr. T. Nigrin, tajemník IMS 

Doc. J. Vykoukal, ředitel IMS 

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

 

T. Lišková, zástupkyně SIMS 

 

Omluveni: 

Dr. Z. Kasáková, proděkanka pro zahraniční styky  

Prof. J. Kučera, předseda Oborové rady MD 

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

 

 

1) Vedení IMS vzalo na vědomí: 

 

Termíny příštích porad: 2. 5. od 12:30 do 13:50.  

Dne 9. 5. proběhne v místnosti J3073 schůzka vedení IMS k tématu doktorského studia 

(organizace státních zkoušek) od 12:30 do 13:50.  

Dne 16. 5. proběhne schůzka vedení IMS a PR oddělení FSV k tématu nového webu IMS od 

12:30 do 13:50.  

 

Ocenění K. Králové: 

 

- K. Králová získala Cenu Učené společnosti České republiky v kategorii "mladší 

vědecký pracovník" pro rok 2017. Cena bude předána na slavnostní části valného 

shromáždění Učené společnosti dne 15. 5. 2017 v 10.00 ve Velké aule Karolina. 

Gratulujeme a děkujeme za příkladnou reprezentaci IMS.   

 

Novostavba Jinonice: 

 

- Projekt novostavby UK v Jinonicích je pozastaven. Projekt neprošel do druhého kola 

jednání.  

 

Primus: 

 

- Bylo vyhlášeno 2. kolo soutěže UK Primus.  

- Doba řešení projektu je 3 roky, s možným prodloužením o další 2 roky při vynikajícím 

hodnocení.  
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- Podrobnější pravidla ohledně návrhu projektu a jeho financování naleznete 

na http://www.cuni.cz/UK-8121.html (opatření rektora č. 17/2017). K soutěži jsou 

zřízeny webové stránky http://www.cuni.cz/UK-7545.html.  

- Projekty se podávají prostřednictvím rektorátní aplikace, kterou naleznete 

zde: https://idpverso.is.cuni.cz/idp/Authn/UserPassword.  

- Termín pro podání projektů na RUK je 10. května. Uchazeči mimo UK se musí 

registrovat v aplikaci nejpozději do 24. dubna 2017.  

- Nahlášení jmen případných zájemců za IMS nejpozději do 24. dubna paní Horníčkové 

na Odd. vědy FSV.  

Změny ve formulářích: 

- Vedení IMS dostává průběžné info o aktualizaci formulářů na webových stránkách 

FSV. V současné době dochází ke změnám formulářů v personální a mzdové oblasti. 

Cena Edvarda Beneše: 

- Byl vyhlášen 22. ročník Ceny Edvarda Beneše pro rok 2017. Soutěž je určena 

studentům vysokých škol, kteří mají zpracované některé z témat oboru historie 20. 

století nebo z oboru sociologie. Přihlásit se mohou autoři bakalářských a 

magisterských diplomových prací do 10. 7. 2017 na adresu Městského úřadu 

Sezimova Ústí. Více informací v příloze zápisu.  

 

2) Vedení IMS projednalo: 

 

Doktorské studium: 

- Vedení FSV schválilo žádost předsedů OR MD a MTS o posunutí termínu SDZ z 22. 

– 26. 5. (dle harmonogramu FSV) na termín 29. – 31. 5. kvůli vysoké nepřítomnosti 

zaměstnanců IMS na pracovišti z důvodu zahraničních pracovních cest, a tedy 

nemožnosti sestavit komisi. 

- Bude sestavena 1 komise pro SDZ, předběžně nahlášeno 6 studentů (5x MD, 1x 

MTS).  

- Přijímací zkoušky do PGS budou probíhat 15. 6. od 9 hodin, komise budou sestaveny 

poté, co bude znám konečný počet uchazečů.  

- IMS, zejména obor MTS, vykazuje vysoký počet doktorandů, kteří zanechají studia. 

Problém bude mimo jiné předmětem schůzky k PGS dne 9. 5. 

- Předsedové OR pošlou upravené podmínky pro přijímací řízení pro ak. rok 2018/2019 

do konce června na studijní oddělení.   

Přijímací řízení: 

- Přijímací řízení NMTS (mgr.) se bude konat 1. 6. od 9:00 (studenti s první zvolenou 

specializací, přijímací řízení v rámci druhé volby bude probíhat odpoledne) 

v Jinonicích. Vyučující si vyhradí čas na opravy testů a esejí.  

- Přijímací řízení MTS (bc.) se bude konat 1. 6. v odpoledních hodinách v Jinonicích. 

- Přijímací řízení ČNS (bc.) se bude konat 1. 6. v dopoledních hodinách v Jinonicích. 

- Přijímací řízení v Brně – 1. 6., budou vysláni 2 vyučující. 

- SKS – 1. 6. v 9:00 v místnosti 2018. 

http://www.cuni.cz/UK-8121.html
http://www.cuni.cz/UK-7545.html
https://idpverso.is.cuni.cz/idp/Authn/UserPassword
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- NSS – 2. 6. v 9:00 v místnostech 2018 a 3093. SKS (ústní) termín a místo konání je 

ještě v řešení. 

- Otázky do testů a témata esejí oboru NMTS pošlou vedoucí kateder do 9. 5. Garantovi 

oboru J. Vykoukalovi. 

- Garanti jednotlivých oborů pošlou upravené podmínky přijímacího řízení pro ak. rok 

2018/2019 do 28. 4. na studijní oddělení.   

Státní zkoušky: 

- Od ak. roku 2017/2018 se státní zkoušky (bc., mgr. i dokt.) konají ve ve třech 

regulérních termínech: leden, červen, září. 

PR oddělení a web: 

- Od nového ak. roku bude spuštěn nový web FSV. 

- Dne 16. 5. ve 12:30 se uskuteční schůzka vedení IMS a PR FSV k tématu nového 

webu IMS a kateder. 

- Vedoucí kateder dodají požadavky na své weby do 9. 5. L. Jůzové. 

Výjezdní zasedání IMS: 

- Bude probíhat v termínu 12. – 15. 10. 2017. Hlavním jednacím dnem bude pátek 13. 

10. Místo bude upřesněno (Litoměřice, Jičín). 

   

3) Různé: 

 

Setkání Alumni IMS: 

- Ve čtvrtek 11. 5. se bude konat každoroční setkání Alumni IMS v pavilonu Grébovka 

v Havlíčkových sadech od 18 hodin. Všichni absolventi, vyučující a studenti jsou 

srdečně zváni.  

 

 

Zapsala: L. Jůzová 

Schválil: J. Vykoukal  
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