
Zápis ze schůze vedení IMS ze dne 11. října 2011 

 

Přítomni: Vykoukal, Bečka, Kozák, Kubát, Kučera, Nigrin, Pešek, Váška, Novák 

 

Vedení IMS vzalo na vědomí: 

a) informaci o dočasném pověření doc. Kubáta výkonem funkce proděkana pro vědu a 

výzkum (po dobu nepřítomnosti prof. Víška), 

b) informaci o odvolání M. L. Escobedo proti nepřijetí do doktorského studia, 

c) informaci o připravované revizi jmenovacích dekretů členů OR a seznamu osob 

schválených Vědeckou radou FSV UK pro funkce předsedů a členů komisí pro SDZk a 

obhajoby disertačních prací, 

d) informaci o průběhu jednávání o rozpočtu knihovny společenských věd TGM Jinonice, 

e) informaci, že nadcházejících imatrikulací (13. října 2011) se za IMS zúčastní tito 

pracovníci: K. Miklošová, M. Tejchman a J. Váška (od 9.00 hod.), D. Emler, S. Horák a J. 

Vykoukal (od 11.00 hod.) a P. Anděl, Z. Kasáková a M. Pečenka (od 13.00 hod.), 

f) informaci, že nadcházejících bakalářských promocích (27. října 2011) se za IMS zúčastní 

tito pracovníci: K. Kozák a K. Králová (od 9.00 hod.), D. Emler a A. Pelánová (od 10.30 

hod.), 

g) informaci o termínu vložení témat bakalářských a diplomových prací do SISu (do 21. října 

2011). Témata prací je třeba vkládat v ročním předstihu před předpokládaným termínem státní 

zkoušky. Za včasné vložení zodpovídají garanti jednotlivých oborů, 

h) informaci o tématech vypsaných MZV v rámci Beta programu (součást TA ČR), 

ch) informaci, že vedení FSV UK schválilo dohodu o studentských stážích s Ministerstvem 

obrany ČR, 

i) upozornění proděkana pro studium o potřebě pravidelné aktualizace konzultačních hodin a 

popřípadě kontaktních údajů (e-mail) v systému SIS (ve smyslu opatření děkana č. 13/2011, 

bod III) a vyzývá pracovníky, aby aktualizaci výše uvedených údajů provedli co nejdříve, 

j) informaci o ocenění diplomové práce M. Hamplové Cenou Edvarda Beneše 1. třídy, 

k) výzvu prof. Peška k pravidelnému nominování studentských prací na ocenění udělovaná 

UK, AV ČR apod., 

l) informaci o předpokládaném spuštění nových internetových stránek IMS v horizontu cca. 

14  - 30 dní v závislosti na volných kapacitách ÚVT UK, 

m) zprávu o hodnocení výuky v LS 2010/2011 a ocenění nejlepších kurzů (JMB119 a 

JMM529), 

n) informaci, že nácvik přípravy grantu GA UK nelze stanovit jako součást studijních 

povinností, ale pouze jako nepovinný nadstandard, 

o) informaci o vyhlášení grantové soutěžě GA UK pro rok 2012, 

p) informaci o konání Workshopu SVV 2011 „Středoevropský a východoevropský region ve 

druhé polovině 20. století: od konfliktů ke stabilitě a novým výzvám,“ který se koná dne 21. 

října 2011 od 9.00 do 13.00 hod. v místnosti č. H212 v Hollaru, 

q) zprávu o přípravě projektu UNCE - Centrum pro výzkum kolektivní paměti, 

r) zprávu o způsobech financování vědy počínaje rokem 2012 a zvláště o připravovaném 

rozdělován institucionální podpory v rámci chystaného modulu PRVOUK (předpokládá se, že 

IMS předloží vlastní pětiletý projekt výzkumu), 

s) informaci o možnosti využívat recenzní platformu Recensio.net, kde je možno vyvěsit 

elektronické formy recenzí uveřejněných v AUC ST. 

 

Vedení IMS rozhodlo: 

a) rozhodlo schválit návrh vyhlášky ředitele IMS k organizaci studentských stáží, 

b) pověřit vedoucí kateder, aby do 16. října 2011 nahlásili H. Kubátové (a řediteli IMS) 

soupis plánovaných akcí jednotlivých kateder pro školní rok 2011/2012, jako podklad pro 



sestavení Kalendária UK. Nahlásit je třeba název akce, datum a místo konání, stručnou 

charakteristiku akce a kontaktní osobu, 

c) pověřit D. Emlera, aby stanovil termín setkání s absolventy (program Alumni) pro školní 

rok 2011/12 a sdělil jej do 16. října 2011 H. Kubátové (a řediteli IMS), 

d) pověřit ředitele IMS, aby vznesl dotaz vůči vedení fakulty o způsobu projednávání 

studijních předpisů, 

e) pověřit vedoucí kateder zjistit případné zájemce o postdoktorandská stipendia na 

australských univerzitách (bližší informace viz: http://www.zahranici-

stipendium.cz/scripts/detail.asp?id=4267 ; uzávěrka přihlášek 21. října 2011), 

f) schválit návrh prof. Peška, aby vedení IMS před každým přijímacím řízením do 

doktorského studia připravovalo předběžný návrh na přidělení školitelů jednotlivým 

přihlášeným zájemcům o studium při respektování formální kompetence školitelů, 

g) pověřit prof. J. Kučeru návrhem novelizace rámcových studijních programů doktorského 

studia, 

h) pověřit doc. M. Kubáta zjištěním podmínek pro jasnější zakotvení rámcových studijních 

programů doktorského studia ve studijních předpisech FSV UK. 

 

Vedoucí kateder do příští schůze vedení: 

a) zjistí zájem pracovníků a studentů o účast v programech akademické mobility v rámci 

meziuniverzitní spolupráce a nahlásí příslušná jména řediteli IMS, 

b) posoudí prvotní návrh projektu připravený ředitelem IMS pro modul PRVOUK. 

 

 

Zapsal: Petr Novák 

Vidoval: Jiří Vykoukal 

 

             V Praze dne 11. října 2011 
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