
Zápis ze schůze vedení IMS z 5. 5. 2009 

 

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

Omluveni: J. Kučera 

 

1. Návrhy na studentské ceny 

a) Studentské práce, které byly navrženy na studentská ocenění (viz zápis z 21. 4. 2009), 

budou odeslány výběrovým komisím v knižní podobě. Vedoucí kateder, které návrhy 

předkládaly, napíší k příslušné nominaci průvodní dopis a dodají ho J. Vykoukalovi do 11. 5. 

2009. 

b) Seznam obesílaných cen byl doplněn o Cenu Edvarda Beneše, kterou vyhlašuje město 

Sezimovo Ústí. Vedení IMS na tuto cenu navrhlo knihu Pavla Šrámka „Ve stínu Mnichova. Z 

historie československé armády 1932–1939“. K návrhu je třeba přiložit doporučení vedoucích 

práce. Přihlášku podává přímo autor, a to do 10. 7. 2009. Podrobné informace jsou na adrese 

http://www.sezimovo-usti.cz/_kultura/e_benes.php.  

 

2. Projekty podané ke Grantové agentuře ČR 

Pracovníci IMS podali celkem čtyři grantové žádosti ke Grantové agentuře ČR (2 KNRS, 1 

KAS a 1 KZES). 

 

3. Strukturální fondy 

J. Vykoukal sdělil, že byla zveřejněna nová výzva k zadávání projektů v rámci strukturálních 

fondů EU (Operační program Praha – adaptabilita). Podrobnosti jsou k dispozici na 

adrese http://www.prahafondy.eu/cz/oppa.html. 

 

4. Rozvojové programy 

Proděkan Benáček informoval vedení institutu o přípravě rozvojových programů na rok 2010. 

Vedoucí kateder projednají plánované (pokračující staré nebo nově zadávané) projekty se 

svými pracovníky a stručnou informaci o projektech pošlou L. Filipové do 25. 5. 2009. 

 

5. Financování institutu 

a) Ředitel IMS upozornil na velmi vysokou částku, kterou v rozpočtu IMS tvořily v loňském 

roce náhrady za mzdy vyplácené během dovolených. Řešitelé grantů a všech dalších projektů, 

z nichž jsou vypláceny odměny, jsou proto vyzýváni, aby tyto odměny, samozřejmě pokud je 

to možné, vypláceli po čerpání dovolené (buď do konce března nebo až od července, tj. 

odměny vyplácené v dubnu za březen, resp. v srpnu za červenec), a tudíž uměle nenavyšovali 

částku, z níž se vypočítává náhrada mzdy za dovolenou. Do budoucna je třeba při přípravě 

grantových rozpočtů volit osobní financování výzkumníků nikoliv formou odměny, ale mzdy 

s následnou (a na dobu trvání grantu omezenou) úpravou pracovní smlouvy formou nikoliv 

odměny, ale mzdy – v takovém případě je možné náhrady konzumovat v rozpočtu grantu, a 

nikoliv v běžných mzdových prostředcích ústavu.  

b) Vzhledem k tomu, že se od roku 2011 začne měnit struktura financování institutu, byli 

vedoucí kateder vyzváni k tomu, aby začali uvažovat o racionálním rozdělení úvazků na 

jednotlivých katedrách. 

 

6. Přijímací zkoušky 

a) Garanti magisterských oborů sdělí na příští poradě vedení, kolik studentů plánují orientačně 

přijmout v akadem. roce 2009/2010 do prvního ročníku magisterského studia. 

b) Do doktorského studia bylo podáno celkem 23 přihlášek – 19 přihlášek na mezinárodní 

teritoriální studia, 4 přihlášky na moderní dějiny. 

http://www.sezimovo-usti.cz/_kultura/e_benes.php
http://www.prahafondy.eu/cz/oppa.html


 

7. Příprava Karolínky na akadem. rok 2009/2010 

a) Plánované úpravy či změny v bakalářských kurzech nahlásí katedry J. Vykoukalovi do 23. 

5. 2009. 

b) Plánované úpravy či změny v magisterských kurzech pošlou katedry L. Filipové do 25. 5. 

2009. 

 

8. Čerpání peněz na specifický výzkum 

Studenti, jejichž diplomové/disertační projekty získaly podporu v rámci specifického 

výzkumu, budou postupovat podle opatření děkana č. 4/2008. Magisterští studenti musí svůj 

zahraniční výjezd projednat s vedoucím katedry, doktorandi musí jednat s předsedou oborové 

rady. Příslušné dokumenty je nakonec třeba předložit k podpisu řediteli IMS. Přidělené 

finance je nutno vyčerpat do konce kalendářního roku. 

 

9. Nabídka kurzů pro erasmovské studenty v akadem. roce 2009/2010 

Na žádost oddělení pro zahraniční styky je třeba aktualizovat seznam kurzů určených pro 

erasmovské studenty. Každá katedra musí rozhodnout, které cizojazyčné kurzy budou 

nabízeny erasmovským studentům, popř. zda pouze magistrům nebo i bakalářům. Jako 

podklad obdrželi vedoucí kateder tabulku se seznamem letošních kurzů. Termín na provedení 

a dodání aktualizací L. Filipové je 21. 5. 2009. 

 

10. Různé 

a) Pracovní úvazek prof. Kučery bude během jeho hostující profesury v Bochumi ponechán 

katedře NRS. 

b) Studenti 1. ročníku doktorského studia musí odevzdat jak rozšířené teze disertace (pro 

seminář prof. Kučery), tak práci k metodologii (pro seminář prof. Peška/doc. Druláka). 

c) Pracovníci IMS jsou vyzýváni, aby poslali do 14. 5. 2009 paní Horníčkové z oddělení 

vědy seznam zahraničních periodik, která jsou stěžejní pro jejich specializaci a nejsou 

evidována na Web of Science (za provedení zodpovídají vedoucí kateder). Tyto údaje budou 

dále zpracovány a postoupeny rektorátu UK. Údaj má obsahovat název časopisu, ISSN, 

vydavatele a zemi vydání, popř. zda je periodikum evidováno v databázi ERIH či SCOPUS. 

Tyto informace jsou důležité pro přípravu metodiky hodnocení výzkumné činnosti, kterou 

projednává Rada vlády pro vědu a výzkum. 

d) Ve dnech 22.-23. 5. 2009 se bude v Opavě konat zasedání Česko-polské vědecké 

společnosti, zájemci o účast nechť se obrátí na paní Karolinu Mrozek (pcztn.tow@wp.pl). 

e) Tradiční „Parník“, který pořádá SIMS, bude vyplouvat 27. 5. 2009. 

 

11. Termín příští porady 

Příští porada vedení IMS se koná v novém termínu 26. 5. 2009 od 10.00, místnost J3093. 

Původní termín 19. 5. 2009 byl po dohodě přítomných zrušen. 

 

 

Zapsala: L. Filipová 

Schválil: J. Vykoukal 
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