
Zápis ze schůze vedení IMS ze dne 17. května 2011 

 

Přítomni: Vykoukal, Kozák, Kubát, Kučera, Nigrin, Rovná, Novák, Šebek 

 

Vedení IMS vzalo na vědomí: 

a) informaci o posledních úpravách Karolínky na školní rok 2011/12, 

b) informaci o úpravách šablon pro vypracování bakalářských a diplomových prací, 

c) informaci o průběhu vyklízení místností v rámci jejich předpokládaného přerozdělení. 

Počínaje 23. květnem t. r. bude pro dočasné uložení věcí po dobu stěhování k dispozici 

místnost č. J3107, 

d) informaci dr. Emlera o průběhu programu Alumni. První setkání s absolventy IMS se 

uskuteční dne 28. června 2011 v Pavilonu Grébovka (http://www.pavilongrebovka.cz/) 

v 19.00, ředitel IMS zjistí a zajistí organizační pokrytí akce, 

e) informaci o vyvěšení prezentace IMS na internetovém portálu 7. rámcového programu 

(strukturu záznamu za ústav i katedry připraví J. Bečka), 

f) informaci o druhé (upravené) verzi věcného záměru nového vysokoškolského zákona, 

g) informaci o záměru vedení FSV předložit projekt OPPA na inovaci doktorského studia, 

h) informaci o počtu a tematickém zaměření uchazečů o doktorské studium (celkem 26 

přihlášených), 

i) informaci o předběžném termínu seznamovacího kurzu pro studenty zapsané do 1. ročníku 

bakalářského studia na školní rok 2011/12 (7. – 9. září t. r.), 

 

 

Vedení IMS rozhodlo: 

a) podpořit myšlenku zavedení jednotného modelu projektů a tezí závěrečných prací pro 

všechny obory a  doporučuje do budoucna úpravit existující pravidla FSV UK v tom smyslu, 

aby se do závěrečných prací namísto stávajícího projektu vkládaly teze práce vzešlé z činnosti 

studenta v prvním semestru bakalářského/diplomového semináře, 

b) požádat SIMS o spolupráci při zajištění hojné účasti studentů na telekonferenci s 

generálním tajemníkem NATO, která se koná ve čtvrtek 19. 5. t. r. od 16.30 hod. v aule v 

Hollaru, 

c) předložit v rámci diskuze o návrhu úprav výběrového řízení v rámci programu Erasmu, 

vypracovaného proděkanem dr. T. Karáskem následující návrh: „Vedení IMS navrhuje 

stanovit poměr dělení finančních prostředků mezi jednotlivé instituty podle počtu studentů, 

kteří během posledních pěti let za daný institut v rámci programu Erasmus reálně vycestovali 

a to bez ohledu na to, zda šlo o studenty daného institutu, či o studenty jiných institutů (tj. 

rozhodující by byl počet studentů, kteří využily smlouvy uzavřené daným institutem bez 

ohledu na jejich příslušnost k institutu). FSV UK zároveň s tím přihlédne k dohodám, které 

uzavřela v souvislosti se studijním programem Česko-německá studia, při současném snížení 

počtu studentů v nově otevíraných ročnících tohoto oboru.“ 

d) nominovat na ocenění cenami, které byly vypsány pro studenty (Cena Josefa Vavrouška, 

Cena Edvarda Beneše, Cena Josefa Luxe, ceny Nadačního fondu Česká hlava) následující 

studenty a absolventy: M. Kůželová, P. Matějů, R. Mynaříková, T. Nigrin, T. Vávrová, P. 

Witz. Vedoucí kateder připraví do 30. 5. t. r. nominační dopisy k podpisu řediteli IMS, 

e) stanovit zářijový termín pro doktorské obhajoby na 13. září t. r. Současně schválilo komisi 

v následujícím složení prof. Kučera (předseda), prof. Rovná, doc. Vykoukal. Externí člen 

komise bude stanoven dodatečně (oslovení vhodných kandidátů zajíst dr. Jůzová), 

f) aby pracovníci IMS, kteří se zúčastnili společné cesty vlakem na výjezdní zasedání IMS v 

Peci pod Sněžkou, si povinně vyplnili cestovní příkazy a vyúčtování pracovní cesty (pokud 

tak již neučinili),  

http://www.pavilongrebovka.cz/


g) svolat příští schůzi vedení IMS na 22. června t. r. do místnosti č. R201 v Rytířské (čas 

začátku schůze bude stanoven dodatečně), 

h) stanovit termín pro dokončení přípravy materiálů pro přijímací řízení do magisterského 

studia na 27. května t. r. 

 

 

Vedoucí kateder do příští schůze vedení: 

a) zváží případný přesun přednášek IMS na středu a jejich eventuální spojení s doktorským 

seminářem. 

 

 

Zapsal: Petr Novák 

Vidoval: Jiří Vykoukal 

 

          V Praze dne 17. května 2011 

 

 

 


