
Zápis ze schůze vedení IMS ze dne 5. října 2010 

 

Přítomni: Vykoukal, Calda, Kubát, Pešek, Rovná, Švec, Novák 

 

Vedení IMS vzalo na vědomí: 

 

a) změnu personálního obsazení sekretariátu IMS a nové rozdělení agendy mezi jeho 

pracovníky (L. Jůzová – doktorské studium, rozvrh, P. Novák – magisterské studium včetně 

rigoróz, Erasmus, inventarizace) 

b) personální zabezpečení podílu IMS na oslavách 20. výročí FSV UK dne 27.10.2010 

(během dopolední části zastupuje IMS J.Pešek, během odpolední části J. Vykoukal) 

c) informaci o počtu zapsaných studentů do bakalářských a magisterských oborů – ke dni 

4.10.2010 bylo zapsáno: 

Bakalářské obory: MTS denní – 100, Teritoriální studia kombinované 79, Soudobé dějiny 

kombinované 57, Česko-německá studia – 26 

Magisterské obory: AS - 19, BESS - 10, ES – 10, NRS - 10, ZES - 10 

Po ukončení zápisů do postgraduálního studia bude poskytnuta informace o počtech 

zapsaných studentů (do prvního ročníku bylo přijato 8 studentů oboru Moderní dějiny a 18 

studentů do oboru Mezinárodní teritoriální studia) 

d) informaci o nabídce studijních předmětů týkajících se korupce – pokud mají katedry zájem, 

obrátí se přímo na Annu Kárníkovou 

e) informaci o materiálu Podmínky přijímacího řízení na školní rok 2011 – 2012 – případné 

připomínky a opravy zašlou garanti oborů vedoucí studijního oddělení paní Aleně Staré . 

f) návrh svolání schůze obou oborových rad postgraduálního studia s cílem prověřit plnění 

studijních plánůl. 

 

Vedení IMS rozhodlo: 

  

a) vedoucí kateder dohlédnou na zajištění důstojného průběhu imatrikulací a promocí s 

ohledem na dostatečnou účast a odpovídající oděv 

b) zadáváním údajů do databáze RIV bude za IMS pověřen jeden pracovníka (výběr zajistí 

ředitel), během podzimu bude dohodnuta závazná struktura odevzdávaných bibliografických 

údajů; pokud bude nekdo chtít, může i nadále si tento servis zajišťovat sám, v případě 

kolektivních prací (a zejména v případě účasti externich spolupracovníků) musí být zadání dat 

provedeno centrálně, aby se vyloučila různost verzí zápisu, která může zaznamenanou práci 

dikvalifikovat z hlediska její bodové hodnoty 

c) s ohledem na zrušení indexů jsou studenti všech tři stupňů povinni prokazovat se u všech 

zkoušek platným průkazem ISIS 

d) že předložená doktorská disertace T. Nigrina splňuje všechny formální parametry tohoto 

typu práce a doporučilo ji k obhajobě, termín obhajoby určí předseda oborové rady pro 

moderní dějiny (J. Vykoukal) a navrhne proděkanovi pro PGS složení komise. 

e) v souvislosti s připomínkami a spory ohledně kvality a struktury bakalářských prací, 

posudků na ně a obhajob v LS je nutné: 

- připravit jednotný předpis definující náležitosti bakalářských prací a magisterských 

diplomních prací a povinnosti vedoucích bakalářských a diplomních seminářů (základní návrh 

zpracuje pro příští vedení IMS J. Vykoukal), a to také pro cizojazyčné studijní obory 

- v návaznosti na tento předpis vypracovat jednotnou a závaznou normu/návod pro zpracování 

posudků 

- prodloužit dobu mezi odevzdáním posudků a konáním obhajob ze tří na pět dní, aby bylo 

možné řešit eventuelní spory mezi protiřečícími si posudky 



- připravit mechanismus řešení situace, v níž na práci budou odevzdány dva posudky lišící se 

svým hodnocením o více než jeden stupeň (návrh konkrétního řešení by měl vzejít z jednání 

garanta oboru a předsedy příslušné státnicové komise) 

- respektovat fakt, že výsledná známka za kvalifikační práci zahrnuje názor na ni jako na 

finální produkt studentovy činnosti (resp. působení vedoucího jeho práce) a hodnocení 

charakteru její obhajoby během vlastní státní zkoušky, tzn. že pokud práce obsahuje podstatné 

vady „objektivního” charakteru, musí k tomu komise v hodnocení přihlédnout bez ohledu na 

výsledek obhajoby, stejně tak ovšem, pokud obhajoba není kvalifikovaná a přesvědčivá, může 

komise známku stanovenou posudky snížit 

 

Vedoucí kateder do příští schůze vedení: 

 

a) předloží seznam zájemců (pedagogů i studentů) o vycestování v rámci meziunverzitní 

výměny. 

b) předloží seznam zájemců o vycestování v rámci mezivládních stipendií 

c) předloží plán využití Fondu mobility v nádcházejícím období 

d) předloží zprávu o stavu specifického výzkumu - ve zprávě nutné uvést, případně zdůvodnit 

- změny v personálním zajištění a zda a jak tyto změny ovlivní práci na SV 

- čerpání finančních nákladů 

- pravděpodobný termín odevzdání výstupů 

e) předloží návrh členů ediční rady monografií IMS (předpokládá se jeden interní a jeden 

externí člen na každou katedru), J. Pešek předloží grafické návrhy obálky (budou-li již k 

dispozici). 

f) podají zprávu o eventuelní účasti pracovníků/doktorandů IMS na nově vyhlášené grantové 

soutěži MZV ČR 

g) začnou studenty magisterského a postgraduálního cyklu připravovat na vyhlášení nového 

kola GA UK 

 

Různé: 

 

a) proděkan pro PGS doc. Kubát informoval o novém Opatření děkana UK FSV 28/2010 

(Studijní pobyty celoživotního vzdělávání na FSV UK v rámci studijních programů v českém 

jazyce) 

b) řešena možnost pořádání pravidelných schůzek se všemi doktorandy IMS na začátku 

školního roku 

c) řešena možnost finanční penalizace interních doktorandů v případě neplnění studijních 

povinností 

d) z podnětu J. Peška pověřilo vedení IMS ředitele J. Vykoukala, aby se obrátil na vedení UK 

FSV s dopisem ohledně řešení napjaté prostorové situace a promáčených zdí na sekretariátu 

e) termíny vedení: 19.10., 2.11., 16.11., 30.11., 14.12 

 

Zapsal: Petr Novák 

Vidoval: Jiří vykoukal 

 

V Praze dne 5. říjen 2010 

 

 

 

 

 

 

http://www.fsv.cuni.cz/FSV-82.html

