
Zápis ze schůze vedení IMS z 21. 4. 2009 

 

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

Omluveni: J. Kučera 

 

1. Návrhy na studentské ceny 

a) Vedení IMS navrhlo na Cenu ministra školství, mládeže a tělovýchovy v doktorské 

kategorii Elišku Tomalovou za publikaci „Kulturní diplomacie. Francouzská zkušenost“. 

Termín pro odevzdání podkladů děkanovi je 18. 5. 2009. 

b) Vedení IMS navrhlo na Cenu J. Hlávky v doktorské kategorii Pavla Šrámka za publikaci 

„Ve stínu Mnichova. Z historie československé armády 1932–1939“. Termín pro 

odevzdání podkladů děkanovi je 18. 5. 2009. 

c) Vedení IMS navrhlo na Cenu rektora v magisterské kategorii Štepána Pellara za publikaci 

„Hrdí orli ve smrtelném obklíčení. Polské stereotypizované vidění moderního světa“. 

Termín pro odevzdání podkladů děkanovi je 3. 7. 2009. 

d) Vedení IMS navrhlo na Pekařovu cenu monografie Pavla Šrámka a Štěpána Pellara. 

 

2. Kontakty na absolventy 

Zrevidované seznamy absolventů (včetně kontaktů) poskytly katedry NRS, RVS a ZES. 

Katedra AS dodá doplněné seznamy do 3. 5. 2009, a to na adresu filipova@fsv.cuni.cz. 

 

3. Jazykové testy pro bakalářské přijímací zkoušky 

Přípravu bakalářského přijímacího testu z druhého jazyka zajistí jednotlivé katedry. Rozdělení 

jazyků je následující: KAS – angličtina (M. Calda) a španělština (K. Kozák / F. Raška), 

KNRS – němčina (M. Práchenská), KRVS – ruština (K. Svoboda) a KZES – francouzština 

(M. Perottino). Podoba testu zůstává stejná loni. Rozsah textu má být dvě normostrany, obsah 

textu by se neměl týkat dějin ani politiky. Vypracovaný test je třeba poslat přímo J. 

Vykoukalovi, a to do 4. 5. 2009. 

 

4. Hodnocení výuky v LS 2009 

V pátek 24. 4. začne probíhat studentské hodnocení výuky za letní semestr. Bude trvat do 15. 

5. 2009. Distribuci a sběr hodnotících formulářů zajišťuje paní Bílková. Paralelní semináře 

budou vyhodnoceny pro každého vyučujícího samostatně, k jejich odlišení slouží číslo 

uvedené v kódu kurzu za pomlčkou. Vyučující jsou žádáni, aby sdělili studentům kód 

příslušného kurzu a ponechali jim bez dozoru pět až deset minut na vyplnění dotazníku. 

Studenti jsou žádáni o spolupráci při vracení obálek s vyplněnými dotazníky na sekretariát. 

 

5. Vyhlášení výsledků GA UK 

Studenti a doktorandi IMS podali ke GA UK celkem dvacet nových žádostí. Grantovou 

podporu získalo sedm projektů. Vedení IMS rozhodlo, že třináct zbývajících projektů bude 

podpořeno z prostředků určených na specifický výzkum (viz Příloha 1). 

 

6. Zasedání oborových rad 

Obě oborové rady budou zasedat 23. 6. 2009 po skončení náhradních přijímacích zkoušek do 

doktorského studia. 

 

7. Informace ze Studentské samosprávy IMS 

a) SIMS připravuje informační leták pro budoucí studenty na IMS. Leták bude distribuován 

při přijímacích zkouškách. 

b) SIMS bude zveřejňovat důležité informace z porad vedení na svých webových stránkách. 



 

8. Různé 

a) J. Pešek informoval o zasedání komise, které pod vedením proděkana Horyny projednává 

metodiku hodnocení vědecké činnosti. 

b) L. Švec byl pověřen, aby zjistil, jaká pravidla stanovila disciplinární komise pro 

zveřejňování jmen studentů, kteří se provinili plagiátem, na internetu. 

 

9. Termín příští porady 

Příští porada vedení IMS se koná 5. 5. 2009 od 12.30, místnost J3093. 

 

 

Zapsala: L. Filipová 

Schválil: J. Vykoukal 

 

 

Příloha 1: Seznam projektů podpořených z prostředků na specifický výzkum 

Příloha 2: Termíny přijímacích a státních závěrečných zkoušek 

 


