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Zápis ze schůze vedení IMS z 10. 3. 2009 

 

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

Omluveni: L. Rovná 

 

1. Informace z kolegia děkana 

a) Ředitel IMS informoval o počtu přihlášek podaných k bakalářskému studiu (prezenčnímu 

i kombinovanému) a magisterskému studiu na IMS. 

b) Proděkanka pro postgraduální studium vyzývá pedagogy, aby informovali magisterské 

studenty o možnostech doktorského studia. Termín odevzdání přihlášek je 30. 4. 2009. 

c) Do státnicových zkušebních komisí mohou být jmenováni pouze zaměstnanci IMS a 

externisté, kteří jsou uvedeni ve schválených seznamech. Jinak hrozí, že komise bude 

zrušena a státní zkoušky bude nutno opakovat. 

d) Ředitel IMS informoval o Strategii rozvoje výpočetní techniky na FSV, kterou předložil 

proděkan Benáček. Ředitel IMS požádá vedení UK FSV o vysvětlení k pasáži, která mluví 

o tom, že: „V delším období bude zřejmě nezbytné přenést část nákladů na nutnou obnovu 

počítačů na instituty“ (pokud ano, tak v jakém rozsahu a v jakém termínu). 

e) Každý institut může podpořit pouze jednoho studenta, který žádá o podporu z Fondu 

mobility pro zahraniční studium jako tzv. free-mover. 

f) Kolegium děkana projednávalo ediční plán FSV. 

 

2. Evidence publikací v bibliografické databázi 

J. Vykoukal žádá všechny pracovníky IMS, aby si ověřili, že jejich texty, vykazované v rámci 

výzkumného záměru, jsou zanesené do fakultní databáze. Chybějící či nové práce lze doplnit 

do 13. 3. 2009, a to na adrese http://beta.pedf.cuni.cz/biblio/fsv/. Poté bude evidence dočasně 

uzavřena. 

 

3. Vypsané ceny pro studenty a absolventy 

a) Cena ministra školství, mládeže a tělovýchovy 

- u každé ceny (bakalářské, magisterské a doktorské) lze podat za FSV jeden návrh 

- odevzdání podkladů děkanovi do 18. 5. 2009 

b) Cena Josefa Hlávky 

- u každé ceny (bakalářské, magisterské a doktorské) lze podat za FSV jeden návrh 

- odevzdání podkladů děkanovi do 18. 5. 2009 

c) Cena rektora pro nejlepší absolventy UK  

- cena se udílí za bakalářské a magisterské studium 

- odevzdání podkladů děkanovi do 3. 7. 2009 

d) Mimořádná cena rektora pro studenty UK 

- za vynikající úspěchy v oblasti vědy, výzkumu, umění, sportu nebo za mimořádnou 

občanskou statečnost a angažovanost 

- odevzdání podkladů děkanovi do 3. 7. 2009 

e) Návrhy na výše uvedené ceny projedná vedení IMS na příští poradě 24. 3. 2009. Vedení 

doporučuje zaměřit návrhy na magisterské, rigorózní a doktorské práce obhájené 

v akademickém roce 2007/2008 a 2008/2009.  

 

4. Zápisy bc. studentů do mgr. studia a mgr. studentů do bc. studia 

Vedení IMS rozhodlo, že zápisy bakalářských studentů do magisterských předmětů a 

magisterských studentů do bakalářských předmětů je v případě povinných kurzů nutno 

regulovat tak, aby míchání studentů různých cyklů nemělo negativní vliv na úroveň výuky. 

http://publication.fsv.cuni.cz/index.php
http://beta.pedf.cuni.cz/biblio/fsv/
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Omezení se nevztahuje na kurzy zahraničních pedagogů a netýká se magisterských studentů, 

kteří nemají bakalářský diplom z IMS. 

 

5. Přijímací zkoušky do bakalářského studia 

a) Přípravou vědomostního testu pro přijímací zkoušky do bakalářského studia MTS byli 

pověřeni L. Filipová (NRS), K. Kozák (AS), J. Váška (ZES) a J. Vykoukal (RVS). 

b) Vedení IMS zjišťuje pomocí SIMS, zda by někdo ze studentů vyhodnotil loňské přijímací 

testy do bakalářského studia, konkrétně (ne)úspěšnost uchazečů v jednotlivých 

vědomostních otázkách. 

 

6. Příprava Karolínky na rok 2009/2010 

a) Garanti jednotlivých oborů byli vyzváni, aby začali připravovat Karolínku na příští 

akademický rok. Do 7. 4. 2009 je třeba stanovit, které úpravy budou provedeny jednotně 

v rámci celého institutu a které bude řešit každá katedra samostatně.  

b) U cizojazyčných kurzů je vhodné stanovit cílovou skupinu studentů, tj. zahraniční 

studenty v rámci programu Erasmus, domácí studenty-bakaláře nebo domácí studenty-

magistry. 

c) V příštím akademickém roce bude vypsáno devět seminářů k aktualitám, z toho čtyři 

semináře budou v češtině a pět seminářů v cizích jazycích (tři v angličtině, jeden ve 

francouzštině a jeden v němčině). Každý student bude muset během studia absolvovat 

jeden český a jeden cizojazyčný seminář. Počty seminářů mohou být změněny v závislosti 

na reálném počtu studentů, kterých se tento seminář bude týkat. 

 

7. Univerzita 3. věku 

IMS nabídne posluchačům Univerzity 3. věku v akademickém roce 2009/2010 kurzy 

vyučované A. Pelánovou. 

 

8. Boj proti plagiátům 

J. Vykoukal informoval o studentce kombinovaného studia, která bude předvolána před 

disciplinární komisi FSV za odevzdání dvou očividných plagiátů. Vedení IMS v této 

souvislosti apeluje na vedení fakulty, aby projednalo zakoupení softwaru, který by usnadnil 

takovéto podvody odhalovat. V souvislosti s případem opisování v jednom ze seminářů 

k aktualitám vedení IMS upozorňuje, že podle jeho dřívějšího usnesení se každý takový 

případ postihuje propadnutím kurzu, tj. neudělením zápočtu nebo klasifikací neprospěl/a 

(!). 

 

9. Prostorové požadavky 

Vedení IMS vyzývá Akademický senát, aby požadoval od uchazečů na děkana FSV 

vyjádření, jak zamýšlejí řešit nedostatek učeben a pracoven v Jinonicích.  

 

10. Komentáře k hodnocení výuky 

Vedení IMS kladně hodnotí výpovědní hodnotu průzkumů dosaženou díky vyšší vratnosti 

hodnotících formulářů. Ze závažných připomínek z řad vyučujících i SIMS nutno zmínit: 

a) jakou roli sehrají výsledky průzkumu z hlediska zpětné vazby na úrovni kateder a ústavu, 

tj. jak se zaručí, aby kritické připomínky k výuce, jsou-li relevantní, byly vzaty v úvahu a 

přispěly ke zlepšení kritizované situace. 

b) měly by být zveřejněny i výsledky kurzů s nižší vratností dotazníků, protože minimálně na 

úrovni konkrétních připomínek mohou mít tyto výsledky svůj význam. 

c) v případě kurzů, kde běží přednáška s paralelními semináři nebo kde se kurz organizuje 

formou jen několika paralelních seminářů, je nutné zajistit separátní hodnocení přednášky 



 3 

a seminářů, resp. seminářů podle vyučujících. Letošní výsledek je směsí obou typů výuky 

a jako takový nevypovídá skoro o ničem přesto, že dotazníky byly odevzdány odděleně 

s výslovným označením, o jakou část kurzu se jedná, navíc k tomu došlo v případě 

klíčových povinných kurzů. 

d) prezentace výsledků by měla být přehlednější (zatím jen řazení podle kódů, legenda je 

schovaná), hodnocení by mělo být uspořádáno nejen podle kurzů, ale i podle ústavů, 

kateder a vyučujících. 

 

11. Termín příští porady 

Příští porada vedení IMS se koná 24. 3. 2009 od 12.30, místnost J3093. 

 

 

Zapsala: L. Filipová 

Schválil: J. Vykoukal 


