
Zápis ze schůze vedení IMS z 5. 1. 2010 

 

Přítomni: M. Calda, L. Filipová, J. Pešek, L. Švec, J. Váška, J. Vykoukal 

 

1. Bakalářské státnice 25. 1. 2010 

Do bakalářských státnicových komisí byli jmenováni K. Kozák a F. Raška (AS), M. 

Práchenská a P. Šafařík (NRS), L. Švec a B. Zilynskyj (RVS), J. Váška, T. Weiss (ZES), 

náhradnice Z. Kasáková. 

 

2. Magisterské státnice 

Vedoucí kateder si ověří, zda paní Černé dodali návrhy na složení magisterských státnicových 

komisí. 

 

3. Doktorské státnice a obhajoby 1. 2. 2010 

a) Vedení IMS stanovilo členy komise pro doktorské státnice M. Caldu, L. Rovnou, L. Švece 

a J. Křena. 

b) Vedení IMS stanovilo členy komise pro doktorské obhajoby J. Peška, L. Rovnou, J. 

Vykoukala a P. Svobodného. 

 

4. Alumni IMS 

Při jednáních o založení alumni sdružení IMS budou katedru ZES zastupovat T. Weiss a J. 

Fischer. Ostatní katedry dodají jména svých zástupců (jednoho za pracovníky, jednoho za 

absolventy) do 25. 1. 2010. 

 

5. Zahraniční spolupráce 

Ředitel IMS informoval o pokračujících jednáních o zahraniční spolupráci v rámci projektu  

Jean Monet a univerzitní sítě UNICA (projekt Master in European History). 

 

6. Specifický výzkum vysokých škol (SVV) v roce 2010 

Vedení IMS pokračovalo v přípravách specifického výzkumu na rok 2010. Jednotlivé katedry 

dodají J. Vykoukalovi anotaci zamýšleného katedrálního projektu, jmenný seznam účastníků, 

předběžnou kalkulaci (mzdy a stipendia, cestovné, knihy, jiný materiál) a soupis plánovaných 

výstupů. Termín na dodání všech podkladů je 20. 1. 2010. 

 

7. Práce školitelů s doktorandy 

a) Vedoucí kateder byli pověřeni, aby v rámci kateder (zejména se školiteli) projednali 

dosavadní způsob práce s doktorandy a navrhli možné změny. Tyto návrhy budou 

projednány na příští poradě vedení.  

b) Vedení IMS rozhodlo, že od letního semestru 2010 budou doktorandi prezentovat projekty 

na doktorandském semináři za přítomnosti svého školitele.  

 

8. Nový web FSV 

L. Filipová informovala o přípravě nových webových stránek FSV, kterou řídí proděkanka 

pro PR. Hlavní změny budou spočívat v oddělení informací pro externího a interního 

uživatele, ve zlepšení anglické verze webu, uspořádání webu podle zásad intuitivního 

vyhledávání a stanovení personální odpovědnosti za každou část webu. Nový web bude 

vytvářen průběžně během LS 2010, na léto 2010 je plánován zkušební provoz, s plným 

spuštěním nových fakultních stránek se počítá od září 2010. 

 



9. Jarní škola 

Vedení fakulty schválilo koncepci a rozpočet jarní školy, kterou organizuje IMS v termínu od 

26. 3. do 5. 4. 2010.  

 

10. Akreditace Transatlantic Studies 

Vedení IMS schválilo podklady pro akreditaci Transatlantic Studies. 

 

11. Organizace dne otevřených dveří 

a) V rámci prezentace bakalářského studia 11. 1. 2010 bude od 9.00 do 10.30 představeno 

prezenční studium Mezinárodních teritoriálních studií a kombinované studium 

Teritoriálních studií a Moderních dějin. Od 10.30 do 11.00 budou prezentována Česko-

německá studia. 

b) L. Švec byl pověřen, aby zajistil vyvěšení informace o dni otevřených dveří katedry RVS 

na fakultním webu. 

 

12. Propagace IMS formou inzerce 

Ředitel IMS informoval o inzerci IMS v novinách „Jak na VŠ“, vydávaných firmou Scio a 

distribuovaných na všech středních školách s maturitou v ČR. 

 

13. Programu SIS a Student 

a) Ředitel IMS podal žádost o rozšíření Studentského informačního systému o tyto funkce: 

paralelní známkování v české a anglické stupnici, seřazení studentů v rámci ročníku/kurzu 

apod. na základě jejich studijního prospěchu. 

b) Vedení IMS rozhodlo, že garantům všech studijních oborů na IMS bude do pracovního 

počítače nainstalován program Student s cílem zjednodušit přístup k některým studijním 

údajům studentů. 

 

14. Přípravné kurzy 

a) Vedení FSV schválilo organizaci a financování přípravných kurzů pro Česko-německá 

studia. 

b) Vedení IMS projednalo poslední změny v programu přípravných kurzů na Žižkově. J. 

Pešek rozešle všem přednášejícím aktualizovanou verzi programu. 

 

15. Operační program Praha (OPPA) 

Ředitel IMS informoval, že v rámci 2. výzvy OPPA byl úspěšný projekt IMS podaný v rámci 

Prioritní osy 3: Modernizace počátečního vzdělávání. Projekt bude trvat 30 měsíců, začíná 1. 

1. 2010. 

 

16. Termín příští porady 

Příští porada se koná 25. 1. 2010 od 14.00 v J3093. 

 

 

Zapsala: L. Filipová 

Schválil: J. Vykoukal 


