
 

Zápis ze schůze vedení IMS z 23. 2. 2010 

 

 

 

 

1. Fond mobility – fakultní deadline je 22.3.2010, návrhy za IMS zašlou vedoucí kateder 

řediteli do 15.3.2010, zohlední přitom interní pravidla, zaslaná před schůzí vedení. 

Podané návrhy se týkají vyjíždějících akademických pracovníků nebo přijíždějících 

hostujících pedagogů, studenti podávají své žádosti individuálně přes OZS. 

 

2. Vedení IMS přijalo na vědomí zprávu o dosavadním průběhu zápisů do předmětů v LS 

2010 a vyjádřilo poděkování tajemnici IMS a sekretariátu za rychlé a bezproblémové 

zavedení nového rozvrhového software. 

 

3. Vedení IMS: 

a) vzalo na vědomí jmenování nových proděkanů UK FSV a zápis z jednání rozšířeného 

kolegia děkana UK FSV ze dne 15.2.2010 

b) vzalo na vědomí zprávu ředitele IMS z jednání konsorcia Výzkumného záměru UK 

FSV, zejména pak otázky metodiky rozdělování finančních prostředků za publikace 

c) vzalo na vědomí výsledek jednání disciplinární komise UK FSV z 28.1.2010, která 

projednávala přestupky studentů kombinovaného studia IMS proti pokynu děkana UK 

FSV č. 5/2006 (Citace a uvádění pramenů: opatření proti plagiátorství) a rozhodla 

navrhnout děkanovi UK FS V ve dvou případech sankci vyloučení ze studia a ve třech 

případech sankci podmínečného vyloučení ze studia 

d) vzalo na vědomí nově vydané monografie pracovníků a doktorandů IMS (K. Kozák, 

Facing Asymmetry. Bridging the Peripheral Gap in the U.S.-Mexican Relations. Peter 

Lang 2010; Michal Dimitrov, Integrace imigrantů v Rakousku po roce 1990. 

Matfyzpress 2010) 

e) vzalo na vědomí zprávu o končících prvních dvou ročnících kombinovaného studia na 

IMS a o přidělování vedoucích bakalářských prací 

f) vzalo na vědomí informaci o zahájení dalšího běhu programu Euromasters-

Transatlantic Masters 

g) schválilo návrh, aby na úrovni „public relations“ zastupoval IMS Mgr. Tomáš Weiss 

z katedry západoevropských studií, jeho partnerem na úrovni děkanátu bude nový 

proděkan pro PR, PhDr. Tomáš Trampota, Ph.D. 

h) schválilo návrh, aby výuku pro U3V v příštím školním roce zajišťovali v ZS prof. Jiří 

Pešek (Dějiny UK) a v LS dr. Anita Pelánová (dějiny výtvarného umění); vedení IMS 

současně vyjádřilo naději, že na výuce pro U3V se budou rovným dílem podílet 

všechna pracoviště UK FSV 

i) diskutovalo o možnostech vytváření double-degree a joint degree programů na 

magisterské a doktorské úrovni 

 

4. Vedení IMS rozhodlo, že v duchu bodu 2h) zápisu z jednání rozšířeného kolegia 

děkana z 15.2.2010 navrhne jako dva nejkvalitnější výstupy za IMS (vydané v roce 

2008) monografie Francise Rašky „Fighting Communism from Afar“ a Jana Růžičky a 

Kryštofa Kozáka „Úpadek amerického federalismu?“ 

 

 

 



5. Na příští poradu zůstává: 

a) Alumni IMS – zástupce dodají AS, NRS a RVS  

b) Do 17.5. (fakultni deadline) možno navrhnout Cena ministra školství, 

mládeže a tělovýchovy pro vynikající studenty a absolventy studia ve 

studijním programu – katedry předloží své návrhy řediteli IMS ke schválení na 

vedení IMS dne 4.5.2010. Podrobnosti na adrese 

http://www.msmt.cz/dokumenty/statut-ceny-ministra-skolstvi-mladeze-a-

telovychovy. 

c) táborská konference SVU 

6. Termíny dalších schůzí vedení IMS: 9.3., 23.3., 6.4., 20.4., 4.5., 18.5., vždy od 12.30-

14.00, místnost číslo J3093; termíny pro zkouškové období budou stanoveny dle 

potřeby. 

 

 

 

Zapsal: 

Jiří Vykoukal 
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