
Zápis ze schůze vedení 20. 7. 2020  

Přítomni: Dr. David Emler, Dr. J. Hornát, Dr. I. Kalhousová, doc. O. Konrád, doc. K. Králová, 

prof. M. Kubát, Dr. Z. Lizcová, doc. T. Nigrin, Dr. E. Tomalová a doc. J. Vykoukal (distančně), 

doc. T. Weiss, B. Krempaská (za SIMS a sekretariát) 

Upozornění na nové termíny schůzí vedení 

Od nového akademického roku se porady vedení budou konat zpravidla každé druhé úterý od 

11:00 do 12:30. Příští porada vedení se uskuteční 24. 08. od 10:00 a 15. 09. od 9:30.  

Stěhování institutu do Pekařské 

V minulých týdnech úspěšně proběhlo stěhování celého institutu z Jinonic a Staroměstského 

náměstí na novou adresu Pekařská 10a a Pekařská 16. Ředitel T. Nigrin děkuje všem 

zaměstnancům, vedoucím kateder, SIMSu a studentům, kteří se postarali o hladký průběh 

stěhování. Vedení IMS děkuje také L. Jůzové za přípravu a koordinaci celého stěhování. 

Pekařská 10a 

Zaměstnanci IMS již mohou využívat své kanceláře včetně techniky. Interní a externí 

zaměstnanci a doktorandi na sekretariátu obdrží vstupní kartu a klíče od nové kanceláře. 

V případě technických problémů či požadavků na drobné opravy v kanceláři a pověšení obrazů 

je nutné obrátit se na pracovnice sekretariátu.  Nová telefonní čísla i adresa jsou zveřejněny na 

nástěnce webových stránek IMS. 

Na konzultace budou studenti chodit po domluvě e-mailem. Na recepci budovy si vyzvednou 

kartičku Visitor. Za účelem zajištění bezproblémové orientaci návštěv do kanceláří IMS je 

potřeba zveřejnit popis procedury vstupu do budovy na webu IMS. Zajistí sekretariát IMS. 

Nově bude k dispozici zasedací místnost a tichá pracovna, na které bude vytvořen rezervační 

systém pro zaměstnance.  

Pekařská 16 

Zde bude od nového akademického roku probíhat výuka. Příprava výukových místností ještě 

probíhá.  

Před touto budovou má institut k dispozici asi 6 parkovacích míst, na které bude taktéž vytvořen 

rezervační systém pro zaměstnance.  

Spolupráce s ÚMV pro doktorské studium  

S Ústavem mezinárodních vztahů uzavřel institut smlouvu o spolupráci při vedení doktorského 

studia programu Mezinárodní teritoriální studia. ÚMV nabízí školení, konzultace prací 

studentů, účast v komisích, či bezplatné využívaní interní knihovny ÚMV pro naše doktorandy. 

Prof. M. Kubát slíbil zpracování krátké informace na web IMS a doplnění k popisu 

doktorandského studia.  



 

Projekty závěrečných prací 

J. Vykoukal a T. Nigrin prosí vedoucí kateder o dořešení distribuce projektů závěrečných prací. 

Po oslovení vedoucích závěrečných prací je potřeba zadat práci do SIS, a to do konce července.  

Distanční výuka 

I. Kalhousová připravuje vzdělávací semináře pro zaměstnance IMS, kdy plánuje přizvat 

odborníky na distanční výuku ze zahraničí. Vyučující budou zaučeni po technické i 

pedagogické stránce.  

Příprava na celoplošnou distanční výuku však má sloužit prozatím jako záložní plán v případě 

zpřísnění restrikcí kvůli pandemii COVID-19. Pokud to tedy nařízení vlády ČR dovolí, výuka 

na IMS začne v zimním semestru 2020 prezenčně.  

Státní závěrečné zkoušky  

Vedení se domluvilo na termínech státních závěrečných zkoušek: 

 9. 9. 2020 – bakalářské a kombinované studium  

 14. 9. 2020 – EPS, MAS  

 15. 9. 2020 – magisterské   

15. 9. je potřeba zarezervovat 5 místností pro magisterské státnice a jednu pro jednání Herzlova 

institutu od 16:00 do 18:00. Zajistí sekretariát IMS. 

Zahraniční 

Ve výzvě 2020 v rámci programu E+ICM uspěly projekty Kazachstán (v kompilaci s HTF) a 

Moldávie. Projekty s Ukrajinou, Albánií, Arménií, Běloruskem, Gruzií, Senegalem a Kanadou 

byly ve Výzvě 2020 úspěšné, avšak grant DZS nebyl udělen z důvodů nedostatku financí. V 

současné době proto RUK řeší možnost financování z alternativních zdrojů (ukazatel D). Nutno 

ovšem počítat s tím, že náhradní financování bude v menším rozsahu, než byly plánované 

projekty. 

 

Vedení KRVS 

Ředitel T. Nigrin poděkoval K. Králové před jejím dlouhodobým výzkumným pobytem 

v zahraničí za její dosavadní činnost na institutu a skvělé vedení katedry. T. Nigrin zároveň 

sdělil, že paní děkanka pověřila vedením KRVS D. Kolenovskou.  

Ostatní 

VZ IMS 



Výjezdní zasedání zaměstnanců IMS bylo zrušeno. Vedení IMS však namísto VZ navrhlo 

uskutečnit diskuzní den se společným obědem zaměstnanců IMS během září. Zaměstnanci 

budou o termínu včas informováni.  

Poslední rozloučení s prof. J. Křenem 

Všichni zaměstnanci, studenti a alumni IMS obdrželi e-mail s dopisem T. Nigrina a parte 

s pozváním na poslední rozloučení se zakladatelem IMS prof. J. Křenem, které proběhne 20. 8. 

2020.  

 

Výběrové řízení  PMSD 

Dne 24. 8. 2020 od 13:00 se uskuteční výběrové řízení na 5% úvazek lektora bakalářského 

předmětu Přehled moderních světových dějin. 

Termíny  

Byl vznesen požadavek na zanášení důležitých termínů do Google kalendáře dostupného všem 

zaměstnancům včetně zaslání elektronické pozvánky na porady vedení. Kromě toho budou 

v budoucnu zveřejňované termíny doktorských obhajob v aktualitách na stránkách IMS.  

Ocenění  

Vedení IMS gratuluje O. Klípovi k získání ocenění v sociálně-humanitní sekci platformy 

CEFRES za článek. Platforma CEFRES vznikla ve spolupráci Velvyslanectví Francie a 

několika českých akademických institucí. 

 

Blahopřání k životnímu jubileu 

Vedení IMS srdečně blahopřeje prof. M. Reimanovi k jeho životnímu jubileu. Prof. Reiman, 

jeden ze zakladatelů našeho institutu, oslavil v červenci 90 let.  

 

Vypracovala: B. Krempaská 

Schválil: T. Nigrin 


