
Zápis z porady vedení IMS ze dne 15.5.2012 

Přítomni: Kozák, Králová, Kubát, Kučera, Nigrin, Pešek, Rovná, Vykoukal. 

 

Vedení IMS vzalo na vědomí: 

1. na 16.5. pro THP nařízena práce doma. 

 

2. Jmenování nových členů komisí: bude vyvěšeno na webu IMS, všichni nominovaní 

byli také schváleni vědeckou radou 

 

3. Připomínky k návrhu ISP pro PGS: 

 ISP od následujícího roku jako součást podkladů k přijímacímu řízení. 

 Instruktážní sezení k ISP na doktorandském semináři. Vzor ISP do budoucna 

na webu FSV. 

 Průběžná kontrola doktorandů při setkání oborové rady. 

 Zvýšený dohled na opatření podpisů na ISP, průběžná kontrola pověřenou 

osobou, kontrola zkoušek a stavu disertace. 

 Doc. Vykoukal zjistí možnost zanést konzultace a školení studentů PGS do 

popisu práce, odměňování apod. zodpovědných osob. 

 Žádost o změnu ISP možno podat pouze v případě nemoci. IMS navrhuje 

doplnit o mateřství, závažné rodinné problémy, dlouhodobý pobyt v zahraničí 

přímo vázaný na studium. 

 Odborná publikační činnost, jde o výstupy, které nemusí být součástí disertace, 

ale rámcově s ní souvisejí. Do konce 4. roku studia by měla být doložena jedna 

aktivní účast na konferenci a dvě studie přijaté k publikaci (jedna studie do 

přihlášení k SZZk). 

 Stáž, resp. studijní pobyt: zjistit definici a délku trvání. 

 Nutnost znalosti třetího jazyka, spíše pokud to vyžaduje téma, zatím v diskusi. 

 

4. Promoce Honoris Causa: Dne 17. května 2012 udělí Vědecká rada Univerzity Karlovy 

na svém slavnostním zasedání ve Velké aule Karolina titul „Doctor Honoris Causa“ 

profesoru Stefano Zamagnimu z Boloňské univerzity. 

 

5. Vyhlášení veřejné soutěže programu NAKI na rok 2013 

http://www.mkcr.cz/cz/vyzkum-a-vyvoj/verejna-soutez/vyhlaseni-verejne-souteze-ve-

vyzkumu--experimentalnim-vyvoji-a-inovacich-na-rok-2013-132417/ 

 

Vedení IMS rozhodlo: 

1. Přijímací zkoušky a studijní plány na ak. rok 2013/2014 budou garanty oborů 

zpracovány následovně: 

a) dodání podmínek přijímacího řízení na ak. rok 2013/2014 do pátku 1.6.2012 

(emailem paní Staré - stara@fsv.cuni.cz) a  

b) dodání studijních plánů na ak. rok 2012/2013 do pátku 8.6.2012 (emailem či 

fyzicky paní Jirsové - jirsova@fsv.cuni.cz). 

 

2. K přijímacím zkouškám PGS (přihlášeno 20 studentů), se sejdou tři komise podle 

počtu uchazečů – 7 MD (1 komise) a 13 MTS (2 komise). Účast v komisi přislíbili 

http://email.seznam.cz/newMessageScreen?sessionId=&to=mailto:stara%40fsv%2ecuni%2ecz
http://email.seznam.cz/newMessageScreen?sessionId=&to=mailto:jirsova%40fsv%2ecuni%2ecz


Calda, Perottino, Kozák, Kučera, Kunštát, Raková, Rovná, Švec, Vykoukal. 

Předsedové oborových rad připraví návrh komisí. 

 

3. Náhradní státní zkoušky a doktorské obhajoby proběhnou 10.9.2012. Složení komise: 

Raková, Vykoukal, zástupce ZES, externista). K obhajobě přihlášeni Kolenovská, 

Sýkora, k SZZk Krb. 

 

4. Garanti připraví za své obory Karolinky nejpozději do 31.5. 

 

5. Doc. Vykoukal rozešle emaile urgenci na zápis dovolených na sekretariátu IMS, ved. 

kateder tak učiní taktéž. Termín zápisu do 31.5.2012. 

 

 

 

Termín další porady bude určen dle potřeb a aktuálního stavu agendy. 

Zapsala: Kateřina Králová 

Vidoval: Jiří Vykoukal 

V Praze dne 15. května 2012 

 


