
Zápis ze schůze vedení IMS z 24. 11. 2009 

 

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

 

1. Informační den UK na Albertově 

J. Vykoukal podal zprávu o prezentaci FSV na informačním dni UK na Albertově, který se 

konal 21. 11. 2009. 

 

2. Den otevřených dveří IMS a jednotlivých kateder 

 

Obor Termín + místnost 

IMS – prezentace bakalářských oborů 11. 1. od 9.00 v J1034 

Katedra amerických studií 11. 1. od 10.00 v J1035 

Katedra německých a rakouských studií 11. 1. od 12.00 v J1035 

Katedra ruských a východoevr. studií 11. 1. od 14.00 v J1035 

Katedra západoevropských studií  7.12. od 15.30 v J1035 

 

3. Žádosti předložené ke Grantové agentuře UK 

Magisterští studenti a doktorandi IMS podali ke GA UK na rok 2010 celkem 18 žádostí. 

Seznam předložených projektů je připojen v příloze. 

 

4. Nominace na Cenu Josefa Hlávky za rok 2009 

Cena je udělována (ve spolupráci s Nadací Český literární fond) za původní knižní práci 

z oblasti vědecké a odborné literatury publikované v České republice v roce 2009. Autorem 

knihy může být student, absolvent i pracovník IMS. Návrhy budou projednány na poradě 

vedení IMS 8. 12. 2009. Termín na odeslání návrhů na oddělení vědy je 11. 12. 2009. 

K návrhu musí být připojeno zdůvodnění ředitele institutu a příslušná publikace. 

  

5. Návrhy na členy vědecké rady GA ČR 

Podmínky, které musí splňovat navržení kandidáti, jsou uvedeny na adrese 

http://www.vyzkum.cz/FrontClanek.aspx?idsekce=532509. Členství ve vědecké radě GA ČR 

je neslučitelné s činností v oborových komisích a panelech GA ČR. Vedoucí kateder nahlásí 

případné kandidáty J. Vykoukalovi do 26. 11. 2009. Termín na oddělení vědy je 27. 11. (na 

zaslání jmen kandidátů) a 2. 12. (na papírové podklady). 

 

6. Návrhy na projekty v rámci specifického výzkumu pro rok 2010 

V rámci jednotlivých kateder je třeba projednat konkrétní návrhy na čerpání finančních 

prostředků ze specifického výzkumu v roce 2010. Návrhy musí spadat do některé 

z následujících kategorií: magisterské a doktorské projekty, které neuspějí u GA UK; 

výzkumné projekty na společné celoústavní téma (navržena byla zatím dvě témata – evropské 

a severoamerické migrace; regionální disproporce v Evropě, Eurasii a Severní Americe); 

náklady na vydávání publikací; krátkodobé výzkumné pobyty v zahraničí. Vedoucí kateder 

podají zprávu o výsledných návrzích J. Vykoukalovi do 15. 12. 2009. 

 

7. Výuka prof. Dušana Kováče 

Dne 24. 11. 2009 byla na IMS zahájena bloková výuka prof. Kováče, která zahrnuje dva 

kurzy ke slovenským dějinám a slovenské zahraniční politice. Plánována je rovněž veřejná 

přednáška pro IMS, termín bude upřesněn. 

 

 

http://www.vyzkum.cz/FrontClanek.aspx?idsekce=532509


 

8. Termíny státních zkoušek 

a) Bakalářské státní zkoušky se budou konat 25. 1. 2009 od 9.00 v Jinonicích. 

b) Magisterské státní zkoušky z AS se budou konat 2. 2. 2009 od 9.00 v Jinonicích. 

c) Magisterské státní zkoušky z ES/ZES se budou konat 2. 2. 2009 od 9.00 v Rytířské. 

d) Magisterské státní zkoušky z NRS se budou konat 2. 2. 2009 od 9.00 v Jinonicích. 

e) Magisterské státní zkoušky z RVS se budou konat 2. 2. 2009 od 9.00 v Jinonicích. 

f) Do zkušebních komisí mohou být navrženi pouze ti pracovníci (interní a externí), kteří 

jsou uvedeni na schválených seznamech. V případě potřeby je možné podat žádost o 

aktualizaci těchto seznamů, aktualizace je však platná teprve po schválení vědeckou 

radou. Případné změny pro zimní semestr je nutno nahlásit do 3. 12. 2009, aby je bylo 

možné zařadit na vědeckou radu FSV, která se koná 9. 12. 2009. 

 

9. Inventura činnosti pracovníků kateder 

a) Do inventury kateder budou zahrnuti také spolupracovníci, jež nemají statut zaměstnance. 

Ředitel IMS proto požádal katedry, které tak ještě neučinily, aby do inventury činnosti 

zahrnuly také doktorandy a úzce spolupracující externisty. 

b) Vyplněné dotazníky zašlou vedoucí kateder řediteli IMS do 30. 11. 2009. 

c) Sekretariát IMS byl pověřen, aby vypracoval seznam vedoucích a oponentů všech 

závěrečných prací od roku 2005. Tento seznam bude průběžně aktualizován. 

 

10. Doktorské studium 

a) Vedení IMS pověřilo paní Černou, aby od paní Hlaváčkové získala aktuální seznamy 

všech interních a externích doktorandů v obou doktorských programech. Tyto seznamy 

budou předány koordinátorovi doktorské agendy J. Kašíkovi, který z nich vytvoří 

podklady podle požadavků vedoucích oborových rad.  

b) Dne 11. 11. 2009 schválila vědecká rada FSV rámcový studijní plán Mezinárodních 

teritoriálních studií jako čtyřletého oboru. 

 

11. Informace od studentské samosprávy IMS (SIMS) 

a) Na začátku listopadu proběhly volby do SIMSu. Byli zvoleni tito zástupci. 

- 1. ročník MTS: Jakub Lelek - jakub.lelek@email.cz 

- 2. ročník MTS: Jan Špinka (předseda SIMSu) - janek@povalec.cz  

- 3. a vyšší ročníky MTS: Maxim Kucer - kucer@ukmedia.cz 

- AS: bez zvoleného zástupce, dodatečně Michal Švajda - michalsvajda2@gmail.com  

- NRS: bez zvoleného zástupce 

- RVES: Petr Balla - ember@volny.cz 

- ZES/ES: Kathleen Geaney - geaney@seznam.cz 

b) J. Špinka informoval o plánované úpravě stanov SIMSu, díky níž by měli získat svého 

zástupce studenti Česko-německých studií. Vedení IMS navrhuje, aby se voleb mohli 

účastnit a svého zástupce volit také studenti kombinovaného studia a výhledově i 

zahraniční studenti cizojazyčných studijních oborů programů. 

c) Ve čtvrtek 17. 12. 2009 pořádá studentská samospráva vánoční besídku IMS, bližší údaje 

budou následovat. 

 

12. Termín redakční rady AUC-ST 

Příští redakční rada AUC-ST se bude konat v pondělí 30. 11. 2009 od 10.00 v J2080. 
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13. Volby do Akademického senátu FSV 

Ve dnech 25.-27. 11. 2009 se konají volby do AS FSV. Vedení IMS prosí vyučující, aby na 

tuto skutečnost upozornili studenty – zejména magisterského cyklu. Rovněž je žádoucí, aby se 

zvýšila tradičně nízká volební účast pedagogů IMS. 

 

14. Alumni IMS 

Na základě požadavků, které opakovaně zaznívají z řad absolventů, se vedení IMS rozhodlo, 

že začne jednat o založení alumni sdružení IMS. Každá katedra navrhne do 8. 12. 2009 

jednoho zástupce – absolventa, který se bude těchto jednání účastnit. 

 

15. Termín příští porady 

Příští porada se koná 8. 12. 2009 od 12.30 v J3093. 

 

 

Zapsala: L. Filipová 

Schválil: J. Vykoukal 

 

Příloha: Seznam grantových projektů podaných IMS ke GA UK na rok 2010 


