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Zápis ze schůze vedení IMS ze dne 2. května 2017 

 

Přítomni: 

Dr. D. Emler, předseda AS FSV UK 

Dr. S. Horák, vedoucí KRVS 

Dr. K. Kozák, vedoucí KSS 

Doc. M. Kubát, předseda Oborové rady MTS  

Dr. T. Nigrin, tajemník IMS 

Mgr. J. Volf, sekretariát IMS 

Doc. J. Vykoukal, ředitel IMS 

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

 

E. Černovská, zástupkyně SIMS 

T. Lišková, zástupkyně SIMS 

 

Omluveni: 

Dr. Z. Kasáková, proděkanka pro zahraniční styky 

Doc. O. Konrád, vedoucí KNRS  

Prof. J. Kučera, předseda Oborové rady MD 

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

 

 

1) Vedení IMS vzalo na vědomí: 

 

 

Rozpočet FSV UK: 

 

- Rozpočet FSV UK a tedy i IMS na rok 2017 bude předložen ke schválení AS FSV 

UK.  

 

Místnost H212: 

 

- Akce institutů budou do H212 připuštěny pouze na základě přímé žádosti na děkana. 

Přes sekretářku ani přes rezervační systém už další registrace nebudou možné.  

Akreditace: 

- Rada pro vnitřní hodnocení připravuje podklady pro institucionální akreditace na UK, 

která by měla být hotová a připravená k odeslání na Národní akreditační úřad na 

podzim 2017. 

 

Cena Josefa Prachaře 

- Soutěž pro mladé historičky a historiky, kteří v době uzávěrky přihlášek nepřesáhli 

věk 35 let, výbor Sdružení historiků České republiky (Historického klubu 1872) a 

výbor Pekařovy společnosti Českého ráje. Touto formou chtějí oceňovat nejlepší 

monografii z českých dějin v chronologickém záběru od středověku do současnosti. 

Uzávěrka 16. ročníku soutěže o Cenu Josefa Pekaře je 31. května 2017. 
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- Do ní je možno přihlásit monografie (vydané v knižní podobě nebo ve sborníku, 

přičemž minimální rozsah tištěné monografie činí 100 stran tisku) vydané v letech 

2015 a 2016. Práce je třeba osobně předat nebo zaslat poštou na adresu: Ústav pro 

soudobé dějiny AV ČR, v. v. i. (Vlašská 9, 118 40 Praha 1), spolu s průvodním - 

vlastnoručně podepsaným - dopisem, v němž budou uvedeny tyto údaje: název 

monografie, místo a rok vydání, desetiřádková charakteristika této monografie, datum 

narození autorky či autora a kontaktní adresa. Na obálku je třeba uvést poznámku: 

Soutěž o Cenu Josefa Pekaře 

- Autorka či autor vítězné monografie bude oceněn(a) peněžní částkou 10.000 Kč, 

diplomem a zveřejněním výsledku ve Zpravodaji Historického klubu. 

 

Jinonice – noční provoz 

- Zaměstnanci, kteří se budou mezi 22:00 - 04:00 hod. vyskytovat v areálu UK Jinonice, 

osobně nebo telefonicky (251080111) nahlásí na recepci jméno, číslo místnosti a 

přibližný čas odchodu, totéž platí i o vjezdu nebo výjezdu z garáže v suterénu. 

 

Marie Sklodowska-Curie grant 

- T. Weiss informoval o novém projektu pro zkušené vědce (post-dok). 

- Jedná se o 1-2leté pobyty a poté návrat do domovské instituce – výzkum, výuka, 

publikace. Pozvánky od univerzit o spolupráci. IMS FSV uvažuje o výzvě pro 

hostující univerzity. RUK nabízí pomoc při přípravě přihlášek, deadline 14. 9. 2017.  

 

2) Vedení IMS projednalo: 

 

 

Přijímačky 2018: 

- Podmínky přijímacího řízení jsou připraveny. Stanoven termín DOD na 16. 1. 2018 

odpoledne v Jinonicích. 

 

Publikace: 

- Na stránkách kateder by měl být vystaven aktualizovaný seznam vydaných publikací 

pracovníků. 

 

Inzerce výběrových řízení na KRVS a KAS 

- Všechny informace o výběrových řízeních jsou dostupná povinně na intranetu FSV 

UK (úřední deska), další distribuci doma i v zahraničí (anglojazyčné verze) si zajišťují 

svými kanály příslušné katedry.  
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Karolinka 

- Změny do MTS a NMTS (i NSS, ČNS) je třeba upravit do konce května 2017 – např. 

duplicity, nevyučované předměty apod., katedry nahlásí změny pro MTS a NMTS J. 

Vykoukalovi do 25.5. 

- Nové kurzy budou preferovány pouze v angličtině, v češtině už ne. Pro domluvené 

dlouhodobé spolupráce pokračují i nové česko-jazyčné předměty. 

- Požadavek na nové kurzy v AJ v bakalářském stupni. Příprava pro anglicko-jazyčného 

bakaláře. 

 

Kreditová mobilita: 

- Nové dohody s univerzitami mimo EU – Tirana, Kyjev a Tel Aviv 

- Bude potřeba připravit VŘ, které zajistí KRVES. 

- Víc studentů přijíždí, než vyjíždí. 

 

Přijímačky 2017: 

- Harmonogram připraven, katedry zašlou seznam dozorů do neděle 14.5., připraví si 

dle harmonogramu pracovníky na opravy testů a esejí a zajistí si pro tyto účeůy 

místnosti přes sekretariát.  

- 1.6. Mgr. a Bc. a první kolo NSS  

- 9.6. NSS druhé kolo 

 

Nový anglicko-jazyčný obor EPS: 

- Výzva k podpoře další propagace (třeba zohlednit problém přímé konkurence, zákazy 

používání některých mailing listů pro propagaci apod.) 

 

PRAREAS: 

- 9.5. se koná druhé kolo přijímacího řízení pro obory BECES, CECS a MAS. 

 

Schůzka SIMS ohledně NMTS: 

- SIMS se omluvil za nedorozumění a neúčast na debatě ohledně NMTS. 

- Bude vybrán náhradní termín s J. Vykoukalem. 

 

 

Zapsal: J. Volf 

Schválil: J. Vykoukal  

  


