
1 
 

Zápis ze schůze vedení IMS ze dne 30. května 2017 

 

Přítomni: 

Dr. D. Emler, předseda AS FSV UK 

Dr. M. Fiřtová, zástupkyně vedoucího KSS 

Dr. S. Horák, vedoucí KRVS 

PhDr. L. Jůzová, sekretariát IMS 

Dr. Z. Kasáková, proděkanka pro zahraniční styky  

Doc. O. Konrád, vedoucí KNRS  

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 

 

Bc. E. Černovská, zástupkyně SIMS 

T. Lišková, zástupkyně SIMS 

 

Omluveni: 

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

Dr. K. Kozák, vedoucí KSS 

Prof. J. Kučera, předseda Oborové rady MD 

 

 

1) Vedení IMS vzalo na vědomí: 

 

Termín příští porady: bude oznámen e-mailem před zahájením ZS 2017/2018.  

 

Provoz sekretariát léto: 

 

- Od 10. 7. do 1. 9. budou úřední hodiny sekretariátu po-čt 9-15, pá 9-14. 

 

Zápisy do studia: 

 

- První termín zápisů do studia do všech oborů IMS je 28. 6. na Hollaru.  

 

 

2) Vedení IMS projednalo: 

 

Přijímací řízení 2017: 

 

- Vedení IMS sestavilo seznam lidí, kteří budou dohlížet na přijímací řízení dne 1. 6. a 

opravovat testy a eseje. 

 

Erasmus: 

- IMS má nově smlouvu (schéma kreditová mobilita) s univerzitou v Sarajevu. 

Výběrové řízení proběhne do prázdnin. Další navrhované smlouvy nebyly podpořeny 

z důvodu nedostatku financí. 
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- Vedení IMS projednalo způsob, kterým budou vybírány vhodné univerzity pro 

uzavírání nových smluv (nabídka kurzů, personálně minimalistický začátek, sledovat 

počty příjezdů a výjezdů) 

Placené stáže pro studenty: 

- SIMS projevil zájem o placené stáže studentů na jednotlivých katedrách. Placené stáže 

zatím nabízí pouze KNRS (v rámci programu DAAD, funkce pomocné vědecké síly 

na katedře, 7 hod. týdně).  

Grant na podporu mladého vědce: 

- Grant na přípravu významných projektů postdoky – přijat projekt H2020 za NRS (dr. 

Alena Zelená), dodá do 4.6 stručný abstrakt projektu J. Vykoukalovi. 

PGS: 

- Obhajoby disertačních prací a státní doktorské zkoušky v oborech MTS a MD se 

budou konat 12. 9. v Jinonicích. Jedná se o mimořádný termín státních zkoušek. 

Studenti, kteří mají v úmyslu jít ke státním zkouškám v tomto termínu, si podají 

žádost. 

- Náhradní přijímací zkoušky do PGS se budou konat dne 28. 6. v 9:00 v Rytířské. 

Institucionální akreditace: 

- IMS musí vypracovat podkladové materiály pro oblasti politické vědy a dějiny a 

rozdělit klíčové osobnosti pro dané oblasti (docenti a profesoři). Vedení IMS vytvoří 

seznamy osob pro jednotlivé oblasti, následně vyzvou zaměstnance k dodání 

potřebných informací tak, aby profily mohly být odeslány na děkanát k 15. 6.  

Propagační tiskoviny UK: 

- UK se chystá vydat nové propagační tiskoviny, které budou reprezentovat všech 17 

fakult UK a vybrané součásti a budou určeny především zahraničním uchazečům a 

zájemcům o cizojazyčné programy. Do 5. 6. pošle vedení IMS paní Zapotilové (PR 

odd.) informace o vědecké činnosti institutu a vybrané profily nejúspěšnějších 

absolventů. Profily absolventů pošlou vedoucí kateder J. Vykoukalovi do 4. 6.  

  NMTS státní zkoušky: 

- V průběhu června bude mít vedení IMS schůzku k nové podobě státních zkoušek 

NMTS. Do 9. 6. pošlou vedoucí kateder komentáře k nové podobě státních zkoušek J. 

Vykoukalovi.  

Náhradní termíny státnic: 

- MTS, HVK a NMTS: 12. 9. 2017 

- BECES/IMESS: 13.9.2017 

- KSS: 6.9.2017 
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Náhradní přijímací zkoušky: 

- Termín náhradních přijímacích zkoušek pro všechny obory je 29. 6. v Jinonicích. 

Vedoucí kateder zajistí 1 člověka za katedru na dozor a opravování; sekretariát zajistí 

místnost a vyrozumí studijní oddělení (ing. Pavla Kota). 

- KES – Kasáková, KSS – Fiřtová, NRS – Emler. 

     

 

 

 

3) Různé: 

 

Konference Commemorating the 70th Anniversary of the Marshall Plan: 

- Konference proběhla dne 26. května. Pořadatelky děkují za pomoc s přípravou a 

propagací konference studentkám Julii Chmelíkové, Kristýně Divišové, Elišce 

Černovské a sekretariátu IMS. 

- Budou vyvěšeny fotky a video z konference.  

- V rámci konference byla pokřtěna kniha autorů IMS Prezidentství Baracka Obamy: 

naplněné vize? (Fiřtová, Hornát, Sehnálková, eds.).  

 

Výjezdní zasedání IMS: 

- Výjezdní zasedání IMS se bude konat 12. – 15. 10 v Litoměřicích. Vedení IMS 

schválilo ubytování v hotel Salva. Hlavním jednacím dnem bude pátek 13. 10. 

Vzhledem k vysokým storno poplatkům budou zaměstnanci vyzváni k registraci na 

VZ již během léta.  Účast zaměstnanců na hlavním jednacím dnu (13.5.) na VZ je 

povinná! 

Malování léto 2017: 

- Malovat se budou místnosti 3006, 3093, 3107 a kancelář 3075. 

Seznamovací kurz: 

- Seznamovací kurz pro studenty prvních ročníků se uskuteční 11. – 12. 9. v Sosni. 

Vystoupení vyučujících s informacemi pro studenty prvních ročníků je plánováno na 

11. 9. v odpoledních hodinách. Zájemci o účast z řad vyučujících ať kontaktují dr. 

Nigrina. 

Přednáška Jeana-Clauda Junckera: 

- Univerzita Karlova a Zastoupení Evropské komise v ČR zvou na slavnostní zasedání 

pořádané u příležitosti návštěvy České republiky Jeho Excelence Jeana-Clauda 

Junckera, předsedy Evropské komise, jenž pronese projev na téma Budoucnost 

Evropy. 

- Zasedání se bude konat ve čtvrtek dne 8. června 2017 v 16:00 hodin ve Velké aule 

historické budovy Karolina, Ovocný trh 3, Praha 1. 

- http://aktuality.fsv.cuni.cz/upload/JunckerECJ.pdf?file=JunckerECJ.pdf  

http://aktuality.fsv.cuni.cz/upload/JunckerECJ.pdf?file=JunckerECJ.pdf
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Zapsala: L. Jůzová 

Schválil: J. Vykoukal  

  


