
Zápis ze schůze vedení IMS z 24. 3. 2009 

 

Přítomni: M. Calda, L. Filipová, O. Georgievová, J. Kučera, J. Pešek, L. Rovná, L. Švec,  

J. Vykoukal 

 

1. Grantové agentury 

a) Grantová agentura ČR vyhlásila dne 25. 3. 2009 veřejnou soutěž ve výzkumu a vývoji. 

Více informací je k dispozici na adrese http://pala.gacr.cas.cz/wordpress a na oddělení 

vědy UK FSV. Projekty se předkládají prostřednictvím oddělení vědy FSV, a to do 24. 4. 

2009. 

b) Vedoucí kateder vyzvou své pracovníky k podání přihlášky ke GA ČR a oznámí na schůzi 

5. 5. 2009 počet předložených projektů. 

c) Dle sdělení ze 13.3.2009 (http://www.gaav.cz/cs/index.html) nebude Grantová agentura 

Akademie věd ČR již nadále vypisovat veřejnou grantovou soutěž. 

 

2. Fond mobility 

Ředitel IMS doporučil následující žádosti o podporu z Fondu mobility: výuka hostujícího 

profesora Dušana Kováče, studentské studijní pobyty v zahraničí (Tereza Cingrošová – ZES, 

Kathleen Brenda Geaney – ZES, Karel Ulík – MTS, Stanislav Sýkora – PGS MTS). 

 

3. Návrhy na Cenu ministra školství, Cenu Josefa Hlávky, Cenu rektora a 

Mimořádnou cenu rektora 

Vedení IMS projednalo návrhy na udělení studentských cen. Posudky příslušných 

studentských prací, resp. jejich doporučení budou dodány do 7. 4. 2009. 

 

4. Kontakty na absolventy 

Vzhledem k tomu, že fakulta připravuje interaktivní informační portál, který má zajistit 

komunikaci mezi fakultou a absolventy i mezi absolventy navzájem, zahájilo vedení IMS 

revizi kontaktů na absolventy IMS. Za jednotlivé katedry byly stanoveny tyto kontaktní 

osoby: M. Bydžovská (KZES), K. Kozák (KAS), T. Nigrin (KNRS) a K. Svoboda (KRVS). 

Dotyční informují tajemnici IMS o tom, zda mají k dispozici seznamy se jmény všech 

absolventů (popř. jaká část jim chybí) a na kolik absolventů mají emailový kontakt. Termín je 

do 5. 4. 2009. J. Vykoukal zjistí, zda má studijní oddělení k dispozici jména všech absolventů. 

 

5. Letní škola 

Ředitel IMS informoval o projektu letní školy „Central Europe between Germany and 

Russia“, který připravují T. Nigrin a M. Práchenská. Pracovníci IMS jsou žádáni, aby 

organizátorům poskytli kontakty na zahraniční univerzity, jejichž studentům by mohla být 

letní škola nabídnuta. Kontaktní email je prachenska@fsv.cuni.cz. 

 

6. Spolupráce s německými univerzitami 

a) J. Pešek byl požádán, aby zajistil doplnění oficiální dokumentace k výměně studentů mezi 

univerzitami v Praze a Düsseldorfu.  

b) Katedry NRS a RVS podají společný návrh na spolupráci s univerzitou v Gießenu. 

 

7. Vyhodnocení přijímacích testů 

J. Vykoukal zjistí, jaké jsou k dispozici podklady k vyhodnocení loňských přijímacích testů, a 

dohodne další postup se SIMS.  

 

http://pala.gacr.cas.cz/wordpress
http://www.gaav.cz/cs/index.html
mailto:prachenska@fsv.cuni.cz


8. Odpojení počítačů od sítě při psaní zkoušek 

Počítače, které používají studenti při zkouškách (např. souborných zkouškách z regionálních 

dějin), lze odpojit od sítě. O odpojení je třeba požádat nejpozději dva týdny před termínem 

zkoušky, a to Ústav výpočetní techniky na rektorátě. Kontaktními osobami jsou A. Houdek 

(ales.houdek@ruk.cuni.cz) a L. Fikais (ladislav.fikais@ruk.cuni.cz). 

 

9. AUC-ST 

a) Minulý týden byly vydány tři svazky AUC-ST, a to IX, XIII a XIV. Ze staré série v tisku 

zůstává poslední svazek XI. 

b) Vedení IMS se dohodlo na změně termínu redakční rady AUC-ST. Nový termín byl 

stanoven na 7. 4. 2009 od 13.15-14.00 v J3093. 

 

10. Doktorské studium 

Vedení IMS projednalo probíhající i plánované akreditace doktorského studia. 

 

11. Různé 

a) L. Rovná informovala o konferenci „Prospects of Widening and Deepening of the EU 

under the Czech Presidency and Further“, kterou připravuje katedra ZES a jež se bude konat 

2.-3. 4. 2009. Kontaktní osobou je Kateřina Miklošová (zes@fsv.cuni.cz, tel. 221 610 206). 

b) Dne 27. 4. 2009 proběhne od 19.00 druhé bluesové vystoupení amerického hostujícího 

profesora J. Fornieriho. Místo konání: Kavárna výtvarníků a písničkářů, Voršilská 3. 

 

12. Úkoly z předchozích porad 

Garanti jednotlivých oborů byli vyzváni, aby začali připravovat Karolínku na příští 

akademický rok. Do 7. 4. 2009 je třeba stanovit, které úpravy budou provedeny jednotně 

v rámci celého institutu a které bude řešit každá katedra samostatně.  

 

13. Termín příští porady 

Příští porada vedení IMS se koná 7. 4. 2009 od 12.30, místnost J3093 (ve 13.15 navazuje 

redakční rada AUC-ST). 

 

 

Zapsala: L. Filipová 

Schválil: J. Vykoukal 
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