
Zápis ze schůze vedení IMS z 7. 4. 2009 

 

Přítomni: M. Calda, L. Filipová, T. Nigrin, J. Pešek, L. Rovná, J. Skoupý, L. Švec, J. 

Vykoukal 

Omluveni: J. Kučera 

 

1. Informace z rozšířeného kolegia děkana 

a) Rozšířené kolegium děkana projednalo rozpočet na rok 2009. Rozpočet se stane platným 

po schválení akademickým senátem FSV. 

b) Byla zahájena příprava harmonogramu na akademický rok 2009/2010, harmonogram 

vstoupí v platnost po schválení akademickým senátem. 

 

2. Boj proti plagiátům 

a) Vedení IMS rozhodlo, že jména studentů, kteří se proviní plagiátem, budou napříště 

uváděna v zápisu z porady vedení. 

b) J. Vykoukal byl pověřen dalším jednáním s vedením fakulty ve věci obstarání příslušného 

protiplagiátového software a ve věci zpřísnění postupu vůči tomuto typu incidentů. 

 

3. Příprava Karolínky na rok 2009/2010 

a) Vedení IMS jednalo o struktuře a délce povinných bakalářských kurzů Přehled moderních 

světových dějin a Dvě století střední Evropy. 

b)  Vedení IMS diskutovalo o pojetí magisterských kurzů koncepce a interpretace moderních 

dějin/dějin teritorií. 

 

4. Kontakty na absolventy IMS 

a) Tajemnice IMS má k dispozici jmenný seznam absolventů bakalářského a magisterského 

studia na IMS od roku 1998. Zhruba u poloviny jmen je uvedena emailová adresa. 

b) Kontaktní osoby na absolventy, které byly jmenovány jednotlivými katedrami, porovnají 

seznamy, jež mají k dispozici, se seznamem, který jim pošle tajemnice IMS. Poté zkusí 

dohledat chybějící emailové adresy (přes Google, LinkedIn, spoluzaci.cz apod.). O 

výsledku budou informovat L. Filipovou do 20. 4. 2009. 

c) Vedení IMS pověřilo J. Vykoukala, aby zjistil, zda lze vkládat do databáze studentů, která 

je součástí SIS, životopisy a jaké jsou případně možnosti jejich zpřístupnění. 

 

5. Nabídka výuky asijských jazyků pro studenty IMS 

Vedení IMS diskutovalo nabídku zpřístupnění kurzů čínštiny, japonštiny, korejštiny a 

vietnamštiny pro studenty IMS na FF UK, zřejmě již od příštího školního roku. Vedení IMS 

současně rozhodlo, že úspěšné absolvování těchto kurzů je možné uznat jako splnění třetího 

jazyka. Tato možnost platí již pro LS 2009 v případě kurzů zmíněných jazyků řádně 

absolvovaných na Ústavu Dálného východu FF UK. 

 

6. Termíny přijímacích zkoušek na IMS 

a) Bakalářské přijímací zkoušky se budou konat 1. 6. 2009 od 8.00 v Hollaru (místnosti H14, 

H112, H212 a H215. 

b) Magisterské přijímací zkoušky na AS se budou konat 5. 6. 2009 od 8.00 v H14 (písemná 

část) a 10. 6. 2009 od 8.00 v H13 (ústní část). 

c) Magisterské přijímací zkoušky na NRS se budou konat 5. 6. 2009 od 8.00 v H14 (písemná 

část) a 10. 6. 2009 od 8.00 v H215 (ústní část). 

d) Magisterské přijímací zkoušky na RVS se budou konat 5. 6. 2009 od 8.00 v H212 

(písemná část) a 10. 6. 2009 od 8.00 v H112 (ústní část). 

http://www.ff.cuni.cz/FF-7409.html


e) Magisterské přijímací zkoušky na ZES a ES se budou konat 5. 6. 2009 od 8.00 v H215 

(písemná část) a 10. 6. 2009 od 8.00 v H115 (ústní část). 

 

7. Termíny státních zkoušek 

Garanti jednotlivých oborů připraví na příští poradu vedení návrh termínů státních 

závěrečných zkoušek pro bakalářské (v týdnu od 16. 6. 2009) a magisterské studium (v týdnu 

od 23. 6. 2009). Zároveň začnou projednávat složení příslušných komisí (s ohledem na 

dovolené a služební cesty ve zkouškovém období), aby tyto mohly být včas dány ke schválení 

děkanovi UK FSV. 

 

8. Různé 

J. Pešek žádá vedoucí kateder, aby mu do 10. 4. 2009 poslali za svá teritoria seznam 

významných zahraničních periodik, která nejsou zařazena do Web of Science. Seznam bude 

zahrnut do podkladů, které připravuje rektorát UK k hodnocení vědecká činnosti pro Radu 

vlády pro vědu a výzkum.  

 

9. Termín příští porady 

Příští porada vedení IMS se koná 21. 4. 2009 od 12.30, místnost J3093. 

 

 

Zapsala: L. Filipová 

Schválil: J. Vykoukal 

 


