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Zápis ze schůze vedení IMS z 6. 10. 2009 

 

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

 

1. Termíny porad v ZS 2009/2010 

Termíny porad v ZS 2009/2010 byly stanoveny následovně: 20. 10., 3. 11., 24. 11., 8. 12. 

2009 a 5. 1. 2010, vždy od 12.30 v J3093. 

 

2. Rigorózní zkoušky 

a) Rigorózní zkouška z oborů ES a ZES se koná 26. 10. 2009 od 14.00 v Rytířské. 

b) Rigorózní zkouška z oboru NRS se koná 27. 10. 2009 od 11.00 v Jinonicích. 

 

3. Doktorské studium 

a) Vedení IMS hledá nového koordinátora doktorandské agendy. Jména případných 

uchazečů je třeba poslat J. Vykoukalovi. 

b) Informační schůzka pro studenty 1. ročníku doktorského studia se bude konat v rámci 

doktorandského semináře ve středu 14. 10. 2009 od 18.00 v Rytířské 31, místnost č. 201. 

c) Nejbližší termín obhajob bude vypsán na leden, popř. únor 2010. 

d) Doktorandi, kteří se chtějí přihlásit v zimním semestru ke státní zkoušce, musí 

kontaktovat paní Černou do 23. 10. 2009. Termín bude stanoven podle počtu zájemců. 

 

4. Fond mobility 

Bylo vypsáno podzimní kolo pro podávání žádostí k Fondu mobility. V rámci studentské 

mobility je podpora určena studentům magisterského a doktorského cyklu. Termín na podání 

žádostí na OZS je 13. 10. 2009 do 9.30. 

 

5. Pedagogické výjezdy v rámci meziuniverzitních dohod 

Výjezdy pedagogů IMS, které se mají uskutečnit v roce 2010, je třeba nahlásit J. Vykoukalovi 

do 23. 10. 2009. Na stránkách UK je k dispozici seznam meziuniverzitních dohod a vzory 

příslušných formulářů. 

 

6. Specifický výzkum 

Ředitel IMS informoval o očekávaných změnách, které jsou plánovány ve způsobu 

rozdělování peněz ze specifického výzkumu. 

 

7. Žádosti u Grantové agentury UK na rok 2010 

a) V nejbližších dnech budou zveřejněny nové podmínky pro podávání žádostí o grantovou 

podporu z prostředků GA UK. 

b) Magisterští studenti budou moci žádat o podporu jen společně s pedagogem, zpravidla 

vedoucím diplomové práce. Pedagog bude plnit funkci garanta a konzultanta, reálným 

řešitelem bude student. Doktorandi podávají žádosti samostatně. 

c) Zahraniční cesty studentů budou financovány v rámci cestovního stipendia, tj. za jiných 

podmínek než služební cesty zaměstnanců fakulty. 

d) Fakultní termín na podání žádostí je pravděpodobně 9. 11. 2009. V nejbližších dnech bude 

potvrzen oddělením vědy FSV. 

 

8. Akreditace cizojazyčných programů 

a) Akreditační materiály cizojazyčných studijních oborů Prague European Studies a Central 

European Comparative Studies jsou nyní zpracovány na RUK. 

http://www.cuni.cz/UK-1608.html
http://www.cuni.cz/UK-225.html
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b) Vedoucí kateder byli upozorněni, že je zapotřebí ukončit akreditační proces tak, aby 

všechny připravované cizojazyčné programy mohly být otevřeny v akademickém roce 

2010/2011. 

 

9. Studenti přijatí v akadem. roce 2009/2010 

Ředitel IMS informoval o předběžných počtech studentů zapsaných do prvních ročníků 

prezenčního a kombinovaného studia. 

 

10. Rozvrh na ZS 2009/2010 

Závazný rozvrh na ZS 2009/2010, vytvořený a průběžně aktualizovaný přímo pracovníky 

IMS, je k dispozici přes intranet. Rozvrh NG, který se zobrazuje v SISu, je zatím ve zkušební 

verzi. Sestavují ho pracovníci děkanátu a všechny změny jsou v něm zachyceny se 

zpožděním. Plné zprovoznění rozvrhu NG je plánováno na LS 2010. 

 

11. Výuka v úterý 13. 10. 2009 

a) V časech 9.00, 11.00 a 13.00 probíhají imatrikulace studentů prvního ročníku 

bakalářského a magisterského studia. Vyučující jsou žádáni, aby omluvili nepřítomné 

studenty, popř. s nimi domluvili náhradní termín výuky. 

b) V souvislosti s celofakultním představením kandidátů na děkana FSV UK bylo 13.10. od 

14.00 vyhlášeno děkanské volno. Všichni studenti i vyučující jsou zváni na schůzku 

s kandidáty, která se koná od 15.00 v jinonické aule.  

 

12. Agenda PR 

a) Funkci proděkana pro PR převzala po prof. Kučerovi dr. Denisa Kasl Kollmannová 

z katedry Marketingové komunikace a PR. 

b) Vedení IMS začalo jednat o informačním letáku, který bude použit při dni otevřených 

dveří FSV dne 21. 11. 2009. Vedoucí kateder zašlou své připomínky k textové podobě 

letáku na adresu tajemnice IMS do 10. 11. 2009. 

 

13. Studia Territorialia (AUC-ST) 

a) J. Vykoukal informoval o aktuálním stavu čtyř čísel a dvou suplement AUC-ST. 

b) Vyučující jsou žádáni, aby kvalitní studentské recenze a anotace (odevzdávané 

magisterskými studenty jako součást povinných kurzů) zasílali ve zredigované podobě J. 

Vykoukalovi. 

c) Právě dokončované anglické číslo AUC-ST potřebuje doplnit recenzní část. Anotace a 

recenze v angličtině je možné posílat na adresu J. Vykoukala do 31. 10. 2009. 

d) Vedoucí kateder byli seznámeni s podmínkami, za kterých lze v nakladatelství 

MatfyzPress publikovat diplomové práce oceněné pochvalou děkana a rigorózní práce. 

 

14. Evaluace pracovníků 

Vedoucí kateder byli vyzváni, aby v rámci svých kateder provedli do 30. 11. 2009 inventuru 

činnosti jednotlivých členů.  

 

15. Změna v rozdělení prostorů v Jinonicích 

Ředitel IMS potvrdil, že kanceláře, uvolněné Centrem pro otázky životního prostředí, byly 

v rámci jinonického areálu předány FHS. K této změně došlo na základě opatření rektora č. 

17/2009 ze dne 29. 5. 2009 a rozhodnutí AS UK ze dne 27. 3. 2009. 

 

http://intranet.fsv.cuni.cz/index.php?id_page=50
http://www.cuni.cz/UK-3241.html
http://www.cuni.cz/UK-3241.html
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16. Letní univerzita 

V září 2009 proběhla úspěšně dvoutýdenní letní univerzita, kterou pro anglicky mluvící 

studenty organizovali M. Práchenská a T. Nigrin. Vedení IMS děkuje oběma organizátorům 

za všechny přípravy a tajemnici fakulty za vstřícnost. 

 

17. Seznamovací kurz IMS 

Na konci září 2009 proběhl dvoudenní seznamovací kurz, kterého se zúčastnili studenti 

prvního ročníku Mezinárodních teritoriálních studií a Česko-německých studií. Vedení IMS 

děkuje T. Nigrinovi a členům SIMSu za skvělou organizaci a hladký průběh setkání. 

 

18. Konference spolupořádané IMS 

a) Ve dnech 1.-3. 10. 2009 se v Praze uskutečnila 6. partnerská konference Karlovy 

univerzity a Univerzity Heinricha Heineho v Düsseldorfu nazvaná „Blut ein besonderer 

Saft. Perspektiven aus Medizin, Geschichte und Gesellschaft“. Vedení IMS děkuje T. 

Nigrinovi za zajištění všech organizačních záležitostí. 

b) Ve dnech 6.-7. 10. 2009 organizoval IMS a Archiv hlavního města Prahy konferenci 

„Evropská velkoměsta mezi koncem války světové a války studené (1945–1989)“. 

 

19. Pozvánky na odborná setkání 

a) Dne 8. 10. 2009 se od 16.00 uskuteční panelová diskuze nazvaná „Druhé irské referendum 

– poslední překážka v procesu ratifikace Lisabonské smlouvy?“. Místo konání: Zastoupení 

Evropské komise v ČR, od 16.00. 

b) Katedra NRS zve na konferenci věnovanou německým společenskovědním ústavům 

v zahraničí. Konference se koná v rámci výzkumného záměru 23. 10. 2009 od 13.00 

v prostorách Goethe-Institutu. 

 

20. Party IMS 

SIMS zve všechny studenty a pedagogy na uvítací party do Studentského klubu K4 v Celetné 

20. Termín: 8. 10. 2009 od 19.30. 

 

21. Termín příští porady 

Příští porada se koná 20. 10. 2009 od 12.30 v J3093. 

 

 

Zapsala: L. Filipová 

Schválil: J. Vykoukal 

http://ims.fsv.cuni.cz/pub/01_IMS/nastenka_prilohy/party09_v2.pdf

