
Zápis ze schůze vedení IMS ze dne 6. dubna 2011 

 

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

 

Vedení IMS vzalo na vědomí: 

a) informaci o volbě M. Kubáta předsedou oborové rady mezinárodních teritoriálních studií, 

b) informaci o průběhu 1. kola výběrového řízení v rámci programu Erasmus, 

c) informaci o počtu přihlášených účastníků výjezdního zasedání IMS v Peci pod Sněžkou,  

d) informaci o připomínkách k novému návrhu zákona o VŠ. Individuální připomínky je 

možné zasílat na adresu: zvs11@cuni.cz, 

e) informaci o nabídce FEL ČVUT stran spolupráce při ucházení se o granty TA ČR, 

f) informaci o organizaci přijímacího řízení do bakalářského studia, 

 

Vedení IMS rozhodlo: 

a) pověřit zastupujícího vedoucího katedry NRS, aby vyrozuměl D. Emlera o jeho roli v 

programu Alumni a z ní vyplývajících úkolů, 

b) znovu upozornit studenty PGS, že jsou bez ohledu na rok zahájení studia a studijní 

program povinni vykonat státní doktorskou zkoušku nejpozději do konce 6. semestru studia, 

c) po jednání v Krkonoších svolat celoústavní schůzi IMS, předběžný termín: květen 2011,  

d) stanovit lhůtu na zasílání podnětů pro program schůzí vedení IMS na sobotní večer v 

týdnu, který předchází plánovanému termínu schůze. Podněty je třeba adresovat P. Novákovi 

(v kopii řediteli IMS), 

e) zahájit přípravu podkladů pro přijímací řízení do bakalářského studia (K. Kozák, P. Šafařík, 

J. Váška, J. Vykoukal), o jazykové testy ředitel IMS požádá vyučující z KJP, 

f) pověřit L. Rovnou, aby do 12. 4. 2011 určila členy komise pro květnové SDZk a obhajoby, 

f) vypsat další termín pro obhajoby disertačních prací na 1. 7. 2011 (na 1. 7. 2011 je stanoven 

náhradní termín přijímacího řízení do DS, obhajoby by následovaly po ukončení přijímacích 

pohovorů). Předsedkyně komise prof. Rovná určí členy komise a navrhne po konzultaci s 

katedrami oponenty, 

g) vyzvat proděkana pro doktorské studium, aby specifikoval agendu nové referentky 

studijního oddělení, pověřené pro PGS a státní rigorózní zkoušky, zejména s ohledem na 

výkon agendy v praxi, 

 

Vedoucí kateder do příští schůze vedení: 

a) doplní chybějící podklady pro finalizaci Karolínky a začnou vkládat příslušné údaje do 

systému Tajemník, 

b) předloží definitivní návrh změn v seznamu schválených členů komisí pro magisterské 

státní zkoušky (pokud tak již neučinili), 

c) předloží návrhy programu výjezdního zasedání IMS v Peci pod Sněžkou, 

d) předloží přehled pracovníků podle výše úvazků a rozsahu dohod o provedení práce pro 

účely přerozdělení kanceláří mezi katedrami IMS, 

e) předloží návrhy na nákup výpočetní techniky a knih (pokud tak již neučinili), 

f) předloží návrh kandidátů na pomocné vědecké síly (zatím navržen M. Aldorf za KAS, 

Romana Mynaříková za KNRS a Adéla Skopová za KZS), 

g) předloží seznamy pracovníků pro účely sestavení komisí pro červnové státní bakalářské 

zkoušky, 

h) stanoví termíny magisterských státních zkoušek a složení komisí (s ohledem na termín 

přijímacího řízení do DS připadají v úvahu pouze tyto dny: 20. , 21., 23. a 24. 6.), 

ch) KAS, KNRS a KZS stanoví po dvou a KRVS po jedné osobě (jedna je již zajištěna) pro 

dozor nad uchazeči o přijetí do bakalářského studia (jsou dvě místnosti), nejméně jedna osoba 

z navržených musí být plnoúvazkový zaměstnanec IMS. 

mailto:zvs11@cuni.cz


 

Zapsal: Petr Novák 

Vidoval: Jiří Vykoukal 

 

             V Praze dne 6. dubna 2011 


