
Zápis ze schůze vedení IMS z 13. 5. 2008 

 

Přítomni: M. Calda, L. Filipová, J. Kučera, R. Mynaříková, J. Pešek, L. Rovná, L. Švec, 

   J. Vykoukal 

 

1. Termíny porad ve zkouškovém období 

Porady vedení IMS se budou konat ve zkouškovém období v úterý 3. 6. 2008 od 12.00 a v 

pondělí 23. 6. 2008 od 13.00. 

 

2. Termíny státních závěrečných zkoušek 

a) Magisterské státní zkoušky na ES a ZES se konají 23. 6. 2008 od 8.00 v Rytířské č. 201 a 

208. Termíny ostatních SZZ jsou uvedeny v zápisu z 29. 4. 2008. 

b) Doktorské státní zkoušky a obhajoby se konají 30. 5. 2008 od 9.00 v Jinonicích. Budou 

sestaveny dvě zkušební komise: J. Pešek, S. Raková/F. Raška, J. Vykoukal; M. Calda, J. 

Kučera, M. Reiman/B. Litera. 

 

3. Přijímací zkoušky do bakalářského studia 

a) Garant bakalářského studia informoval, že odborná část přijímacího testu je připravena. 

b) Dozor na přijímacích zkouškách, které se konají 4. 6. 2008 od 13.00 zajistí 

- za katedru AS: P. Anděl, J. Sehnálková,  R. Abu Eid, J. Bečka. 

- za katedru NRS: M. Palán, A. Pelánová, J. Pešek,  J. Ryjáček. 

- za katedru RVES: J. Vykoukal, J. Šír, K. Svoboda, T. Vojta/M. Čížek. 

- za katedru ZES: J. Váška, Z. Kasáková, L. Brožová, T. Svačinová (náhradníci: M. 

Bydžovská, V. Bartovic) 

 

4. Informace ze zasedání oborových rad doktorského studia 

a) K přijímacím zkouškám do doktorského studia se přihlásilo na mezinárodní teritoriální 

studia 8 uchazečů a na moderní dějiny 20 uchazečů. 

b) Na přijímací zkoušky, které proběhnou 24. 6. 2008, budou sestaveny tři zkušební komise 

ve složení: J. Kučera, M. Perottino, M. Calda, L. Švec; L. Rovná, M. Reiman, F. Raška, M. 

Kunštát; J. Křen, J. Vykoukal, I. Šlosarčík, S. Raková. 

c) Studenti doktorských programů musí do 15. 6. 2008 odevzdat hodnocení doktorského 

studia za akademický rok 2007/2008. Formulář hodnocení je ke stažení na adrese 

http://www.fsv.cuni.cz/FSV-25-version1-HodnoceniPGS.doc.  

d) Výzkumné cesty doktorandů lze financovat z prostředků určených na specifický výzkum. 

Tyto cesty se řídí Pokynem děkana UK FSV číslo 2/2008. 

e) Při obhajobě disertační práce musí doktorand předložit školitelem potvrzený seznam všech 

publikovaných textů, popř. textů přijatých k otištění. 

e) V akademickém roce 2008/2009 budou vypsány tři metodologické semináře. 

 - Obecně zaměřený seminář prof. Ochrany (výuka v ZS) 

 - Seminář prof. Peška (výuka ob týden v ZS a LS) 

  - Seminář doc. Druláka (výuka ob týden v ZS a LS) 

 

5. Karolínka na akademický rok 2008/2009 

a) Vedoucí kateder zajistí aktualizaci příslušné části Karolínky na příští akademický rok. 

Aktuální údaje (s vyznačenými změnami) budou doplněny do zaslané tabulky v 

následujícím pořadí: personální změny, výuka magisterských kurzů a výuka bakalářských 

kurzů (s výjimkou seminářů). Přehledy je třeba poslat J. Vykoukalovi a L. Filipové do 19. 5. 

2008. 

b) Vedení IMS projednalo otázku výukové zátěže. 

http://www.fsv.cuni.cz/FSV-25-version1-HodnoceniPGS.doc
http://www.fsv.cuni.cz/FSV-262.html


c) V Karolínce a SIS byla zřízena nová kategorie kurzů začínající kódem JMZ. Tento kód je 

určen kurzům akreditovaným v cizojazyčných programech a kurzům hostujících pedagogů. 

 

6. Podpora studentských projektů v rámci specifického výzkumu 

Vedení IMS rozhodlo, že studentské projekty, které nebyly přijaty v letošním roce u Grantové 

agentury UK, budou podpořeny z prostředků určených na specifický výzkum, a to v souladu s 

Pokynem děkana fakulty č. 4/2008. IMS poskytne na každý projekt třetinu původně 

požadovaných financí. Seznam takto podpořených projektů je uveden v příloze. 

 

7. Témata bakalářských prací 

Vedoucí kateder, kteří ještě neposlali J. Vykoukalovi možná témata závěrečných prací, tak 

učiní do 19. 5. 2008. 

 

8. Návrhy na ocenění 

a) Cena Josefa Pekaře je určena historikům do 35 let, kteří publikovali monografii k tématu z 

českých dějin. Práce navrhované na ocenění je třeba zaslat do 31. 5. 2008. Více informací na 

adrese  http://www.usd.cas.cz/UserFiles/File/aktuality/pekar_7.pdf.  

b) Cena Přemysla Pittra se udílí studentům za texty v minimálním rozsahu 60 normostran, 

které se věnují myšlenkového odkazu Přemysla Pittra a Olgy Fierzové v kontextu česko-

německého smíření, ochrany lidských práv, odmítání antisemitismu, xenofobie apod. Viz 

http://www.pmjak.cz/cenapp.htm.  

 

9. Prostorové požadavky 

Ředitel IMS informoval o analytické studii, která byla vypracována na pokyn Odboru rozvoje 

UK a zkoumá potřeby humanitních fakult UK v oblasti prostorového a materiálního vybavení. 

Diskuze o výsledcích této zprávy se koná 15. 5. 2008 od 12.00 v Univerzitním klubu. 

 

10. Výuka jazyků na jazykových institutech 

Ředitel IMS požádal garanty jednotlivých oborů, aby zjistili, zda by jazykové instituty 

(British Council, Goethe-Institut, Institut Français) poskytly v rámci partnerských kontaktů 

s institutem studentům IMS slevu na výuku jazyků.  

 

11. Termín příští porady  

Příští porada vedení IMS se koná 3. 6. 2008 od 12.00, místnost č. J3093. 

 

 

Zapsala: L. Filipová 

Schválil: J. Vykoukal 

 

Příloha: Seznam projektů podpořených z prostředků na specifický výzkum 

 

http://www.fsv.cuni.cz/FSV-262.html
http://www.usd.cas.cz/UserFiles/File/aktuality/pekar_7.pdf
http://www.pmjak.cz/cenapp.htm

