
 

Zápis ze schůze vedení IMS dne 9.3.2010 

 

 

 

1. Vedení IMS vzalo na vědomí: 

a) zápisy z kolegií děkana z 1.3. a 8.3.2010; ohledně zápisu z 1.3. projednalo návrh na 

Den otevřených dveří pro zájemce pro PGS (až příští rok), kvitovalo s povděkem 

zahájení provozu antiplagiátorského softwaru, ve věci elektronického oběhu 

dokumentů navrhuje pečlivě zvážit, které typy dokumentů je třeba „zálohovat“ 

v papírové podobě; ohledně zápisu z 8.3. souhlasí s rozumnější politikou ve věci počtu 

volných dnů v semestru, v případě podnětu týkajícího se úprav harmonogramu 

akademického roku opět navrhuje velmi pečlivé zvážení takové změny, opět 

s povděkem bylo vzato na vědomí vydávání Newsletter FSV UK s dovětkem, že 

v delší perspektivě by bylo dobré zvážit vydávání anglojazyčné mutace 

b) zveřejnění výsledků hodnocení výuky za ZS 2009 a LS 2010 

c) program podpory studentů Nadací Sophia (http://www.nadacesophia.cz/prisp.asp), 

případné návrhy předloží katedry řediteli IMS do 24.5., deadline je 31.5. 

d) vyhlášení dalšího kola soutěže na projekty Fondu rozvoje vysokých škol MŠMT 

(http://www.frvs.cz/docf/Vyhl2011.pdf), v kategorii F – Inovace studijních předmětů 

nebo G – Tvůrčí práce studnetů směřující k inovaci vzdělavací činnosti předloží 

katedry případné návrhy řediteli IMS ke schválení do 4.4., v případě potřeby se 

žádostmi a dotazy obracejte na mgr. Tomáše Rennera, oddělení vědy UK FSV 

(renner@fsv.cuni.cz) 

e) Vyhlášení dalšího kola soutěže Vzdělávací nadace Jana Husa o projekty v rámci 

programu Cursus Innovati v oblasti rozvoje vyššího vzdělávání, podrobne informace 

na adrese (http://www.vnjh.cz/cz/index.php?include=aktprog_rvv_ci),  případné 

návrhy předloží katedry řediteli do 7.6., fakultní deadline je 14.6.2010 

f) Vyhlášení nového programu International Visegrad Fund p.n. Visegrad University 

Studies Grant. Další informace viz (http://www.visegradfund.org/curriculum.html), 

vzhledem k podzimnímu termínu (27.10. deadline UK FSV) jsou katedry vyzvány 

k přípravě, projekty by se však odevzdávaly až během října 2010. 

g) Předběžné počty přihlášek do studijních oborů na IMS (bakalářské studium: MTS – 

516, Teritoriální studia/kombinované – 267, Soudobé dějiny/kombinované – 163, 

Česko-německá studia – 95; magisterské obory: AS – 41, BESES – 36, ES – 59, NRS 

36, ZES – 47) 

 

2. Vedení IMS schválilo doplnění skupiny připravující písemné přijímací zkoušky do 

bakalářského studia MTS o dr. Petra Šafaříka, který vystřídá dr. Lucii Filipovou (t.č. na 

mateřské dovolené), skupina nyní působí ve složení K. Kozák, P. Šafařík, J. Váška, J. 

Vykoukal 

 

3. Vedení IMS projednalo zastoupení institutu v nově jmenované vědecké radě UK FSV a 

navrhuje, aby jako interní členové zastupovali IMS: Doc. PhDr. Miloš Calda, Doc. PhDr. 

Michal Kubát, PhD., Prof. PhDr. Jiří Pešek, CSc., Prof. PhDr. Svatava Raková, CSc., 

Prof. PhDr. Lenka Rovná, CSc., Doc. PhDr. Luboš Švec, CSc., doc. PhDr. Jiří Vykoukal, 

CSc.; jako externí členové byli navrženi: Prof. PhDr. Petr Čornej, DrSc., PhDr. Dušan, 

Kováč, DrSc., Prof. PhDr. Jan Křen, DrSc., Doc. PhDr. Václav Ledvinka, CSc., Doc. 

PhDr. Petr Svobodný, PhD. 
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4. Vedení IMS navrhuje, aby ve druhém kole výběrových řízení na studentské výměny 

Erasmus zastupoval institut dosavadní koordinátor této výměny mgr. Lukáš Pachta. 

 

5. Vedení ISM navrhuje, aby se organizace případné účasti IMS na táborské konferenci 

Společnosti věd a umění ujala KAS, která do dalšího vedení 25.3.2010 zjistí průzkumem 

na katedrách, jestli je možná prezentace IMS v rámci nějakého tématického bloku nebo 

zda účast bude mít individuální charakter. Bližší informace o SVU a konferenci na adrese 

(http://www.svu2000.org/svu/?cat=37).  

 

6. Vzhledem k přetrvávajícím problémům s evidencí výjezdů pracovníků IMS na služební 

cesty či dovolené se vedení IMS z podnětu vedoucích kateder rozhodlo: 

a) každý pracovník IMS má před výjezdem povinnost oznámit na sekretariátu IMS (paní 

Bílkové nebo paní Černé), kdy bude mimo pracoviště IMS a jestli jde o služební cestu 

nebo dovolenou 

b) všechny cestovní příkazy (zahraniční i domácí) musí před jejich předložením řediteli 

IMS podpisem schválit vedoucí příslušné katedry 

c) žádosti o dovolené předkládají zaměstnanci IMS ke schválení nejprve vedoucímu 

příslušné katedry 

 

7. Zůstává 

a) Návrhy na cenu MŠMT – deadline na IMS 4.5. 

b) Cena rektora pro nejlepšího absolventa, deadline FSV 18.7 

c) Nadace Sophia – deadline 24.5. (resp. konec října 2010 – další termín) 

d) FRVŠ – deadline 4.4.2010 

e) Nadace Jana Husa – deadline 7.6.2010 

f) International Visegrad Fund – deadline začátek října 2010-03-10 

 

Zapsal 

 

Jiří Vykoukal 
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