
Zápis ze schůze vedení IMS z 8. 12. 2009 

 

Přítomni: P. Balla, M. Calda, L. Filipová, J. Pešek, L. Rovná, J. Vykoukal 

Omluveni: L. Švec 

 

1. Úmrtí prof. Hanse Lemberga 

Vedení IMS se domluvilo, že rodině prof. Lemberga bude odeslána kondolence jménem 

celého institutu (zajistí J. Pešek). 

 

2. Hodnocení výuky za ZS 2009/2010 

V termínu 1.-18. 12. 2009 probíhá na celé FSV studentské hodnocení výuky, a to formou 

papírových dotazníků. Jejich distribuci zajišťuje na IMS paní Bílková. Vyplněné dotazníky 

vloží studenti do nadepsané obálky, kterou poté odevzdají do krabice umístěné na pultu 

jinonické vrátnice. Přebývající prázdné dotazníky se vloží volně do krabice společně s 

obálkou. Ve výjimečných případech lze hodnocení provést ještě v posledním týdnu výuky na 

začátku ledna 2010. 

 

3. Výsledky voleb do Akademického senátu FSV 

Ve volbách do AS FSV bylo rozděleno deset mandátů do pedagogické komory a deset 

mandátů do studentské komory. Za IMS byli zvoleni tři zástupci: Tomáš Weiss (za 

pedagogy), Kristýna Onderková a Ondřej Timčo (za studenty). Na seznamu náhradníků 

figurují za IMS Tomáš Nigrin, Petr Balla a Helmuth Gruber. Podrobná zpráva o výsledcích 

voleb je  k dispozici na stránkách FSV. 

 

4. Dodatečné zápisy do SIS a do indexu 

Vedení IMS vyzývá všechny pedagogy, aby zapisovali zápočty/známky do indexu a do SIS 

v termínech, které jsou stanoveny v harmonogramu akademického roku. Po dohodě se studijní 

referentkou bylo s okamžitou platností ustanoveno, že studijní oddělení bude všechny 

dodatečné zápisy do SIS (zápisy do předmětů nebo přepis známky z indexu do SIS) provádět 

pouze na základě žádosti podepsané garantem příslušného oboru a orazítkované oficiálním 

razítkem institutu. Jakékoliv zápisy do indexu, resp. opravy v něm je kromě příslušného 

vyučujícího oprávněn činit pouze garant oboru. 

 

5. Uznávání předmětů napříč studijními cykly 

J. Vykoukal připomněl, že bakalářským studentům mohou být uznány magisterské předměty 

pouze v rámci stanoveného přídělu kreditů za tzv. volitelné předměty (do výše 18 kreditů za 

celé bakalářské studium), totéž platí pro magisterské studenty žádající o uznání bakalářských 

předmětů (do výše 12 kreditů za celé magisterské studium). Žádost o uznání může být podána 

a vyřízena pouze ve stejném akademickém roce, ve kterém byl daný předmět absolvován. 

 

6. Doktorské státní zkoušky a obhajoby 

a) Dne 1. 2. 2010 budou od 9.00 zasedat v Rytířské dvě zkušební komise (jedna pro obhajoby, 

druhá pro státní zkoušky). Složení obou komisí bude stanoveno na příští poradě. 

b) Vedení IMS rozhodlo, že všechny tři disertace (K. Králová, K. Svoboda a L. Škrábalová) 

předložené k interní obhajobě splňují formální požadavky a mohou být postoupeny k řádné 

obhajobě. 

 

7. Mimořádné odměny pro doktorandy 

Vedoucí kateder dodali řediteli IMS podklady pro rozdělení mimořádných doktorandských 

odměn a stipendií. 

http://web.fsv.cuni.cz/aktuality/save/Zaverecnazprava_volby_ASFSVUK.doc


 

8. Alumni IMS 

Vedení IMS upřesnilo, že jednání o založení alumni sdružení IMS se budou účastnit za 

každou katedru dva zástupci – interní pracovník katedry a absolvent, který pracuje mimo 

IMS. Konkrétní jména budou projednána na příští poradě vedení. 

 

9. Sběr publikační činnosti 

Ředitel IMS žádá všechny pracovníky IMS, aby do fakultní databáze doplnili své publikační 

výstupy za rok 2009. Množství údajů v databázi má zásadní dopad na rozpočet institutu 

v příštím roce. Má-li být záznam zaregistrován do databáze RIV, je třeba řádně vyplnit 

všechny kolonky. Anotace musí mít minimálně 66 znaků, nesmí obsahovat výrazy „sborník“, 

„seminář“ nebo „konference“ (záznam s těmito pojmy bude z evidence automaticky vyřazen) 

a neměla by být totožná s názvem příslušného výstupu nebo s podstatnou částí výstupu. 

V opačném případě je publikace z databáze RIV vyřazena, nejsou k ní přiděleny body a 

fakulta, resp. institut (a potenciálně i dotyčný pracovník) přicházejí v takovém případě o 

příslušnou finanční úhradu, odpovídající nepřiděleným bodům. Z celkového počtu 2 257  

publikací, odevzdaných do RIV za UK FSV za léta 2004-2008, bylo v letošním roce vyřazeno 

1 596 výstupů; z nich nemalá část jen za výše uvedené „prohřešky“. Přehled vyřazených 

záznamů je ke stažení na této adrese. 

 

10. Specifický výzkum v roce 2010 

Vedoucí kateder představili návrhy témat pro specifický výzkum v roce 2010: Vytváření 

americké bezpečnostní politiky (KAS); Česká republika a SRN v síti evropských vazeb 

v letech 1989-1998 (KNRS); Post-Lisbon Institutional Framework of the EU and the Czech 

Republic, Změny bezpečnosti v kontextu evropské integrace, Britské ostrovy a hledání 

nových identit (vše KZES). Projekty budou doplněny na lednové poradě vedení. 

 

11. Nabídky zahraniční spolupráce 

Ředitel IMS informoval o dvou nabídkách zahraniční spolupráce v roce 2010: programu Jean 

Monnet a programu Master in European History (univerzitní síť UNICA).  

 

12. Objednávka techniky 

Vedení IMS rozhodlo, že začne jednat s děkanátem o zakoupení a trvalém umístění počítačů a 

projektorů v seminárních místnostech v Jinonicích. Bude třeba vyřešit jednak zdroj 

financování, jednak případnou instalaci a zabezpečení této techniky. 

 

13. Den otevřených dveří 

a) SIMS nabídl pomoc při organizaci dne otevřených dveří, který se koná 11. 1. 2009 

(bakalářské i magisterské studium). 

b) Prezentace ES a ZES se bude nově konat 11. 1. 2009 od 16.00 v J1035. 

 

14. Grantové projekty u GA ČR 

Pracovníci IMS uspěli u GA ČR s jedním grantovým projektem. 

 

15. Cizojazyčné studijní obory 

Ředitel IMS žádá jednotlivé katedry, aby si připravily propagaci cizojazyčných oborů, které 

se budou otevírat v ZS 2010/2011. 

 

http://195.113.37.40/bibl/fsv/
http://www.fsv.cuni.cz/FSV-565-version1-vyrazene_vysledky_prehled_priloha_k_zapisu_30_11_2009.doc


16. Vánoční besídka IMS 

Vánoční besídka IMS se bude konat ve čtvrtek 17. 12. 2009 v music baru PM v Trojické 10 

na Praze 2. 

 

17. Termín příští porady 

Příští porada se koná 5. 1. 2010 od 12.30 v J3093. 

 

 

Zapsala: L. Filipová 

Schválil: J. Vykoukal 


