
Zápis ze schůze vedení IMS z 16. 12. 2008 

 

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

Omluveni: J. Kučera 

 

1. Státní závěrečné zkoušky 

a) Vedoucí kateder byli vyzváni, aby do 6. 1. 2009 stanovili členy komisí pro bakalářské 

státní zkoušky. Bakalářské zkoušky se budou konat 26. 1. 2009, zatím se počítá 

s vytvořením dvou zkušebních komisí. 

b) Vedoucí kateder byli vyzváni, aby do 6. 1. 2009 stanovili termín a členy komise pro 

příslušné magisterské státní zkoušky. Magisterské zkoušky se mají konat v týdnu od 2. 2. 

2009. 

 

2. Čerpání dovolené 

Ředitel IMS důrazně připomněl, že pedagogičtí pracovníci mohou převádět do nového 

kalendářního roku maximálně 20 dní dovolené. 

 

3. Výuka cizích jazyků na jazykových institutech 

a) Jednání s jazykovými instituty (British Council, Goethe-Institut, Institut Français, Instituto 

Cervantes) ukázala, že nelze pro studenty IMS zajistit speciální slevu na jazykové kurzy. 

Je možné využít pouze stávajících studentských slev. 

b) J. Vykoukal informoval o jednání s Instituto Cervantes, který má zájem o spolupráci 

s IMS na odborné úrovni. Katedra ZES byla pověřena, aby navrhla možné oblasti 

spolupráce, a to do 30. 1. 2009. 

c) V případě, že se podaří spolupráci navázat, žádá vedení IMS studentskou samosprávu, aby 

pomohla zajistit dostatečné zapojení studentů. 

 

4. Seminář k aktualitám 

a) Vedení IMS zvažuje, že by vypsalo v  akademickém roce 2009/2010 semináře 

k aktualitám v cizích jazycích. SIMS byla požádána, aby zjistila zájem studentů o 

cizojazyčné semináře a jazyky, v nichž by měly kurzy probíhat. 

b) Vedení IMS navrhuje otevřít v LS 2008/2009 zkušebně alespoň jeden seminář 

k aktualitám v angličtině, němčině a francouzštině, popř. v ruštině. SIMS byla pověřena, 

aby do 6. 1. 2009 zjistila zájem studentů o nabízené semináře. 

 

5. Bakalářské semináře 

a) Katedra NRS navrhuje vypsat od akademického roku 2009/2010 nový seminář na téma 

Německo a jeho sousedé; vedoucím by byl J. Kučera. Bakalářský seminář, který nyní 

vede J. Kučera, by převzal T. Nigrin. Téma semináře by mohlo být upraveno. 

b) Další témata i návrhy na úpravu stávajících bakalářských seminářů lze posílat do 4. 1. 

2009 J. Vykoukalovi. 

c) SIMS byla požádána, aby zjistila, zda není mezi studenty zájem o společné větší téma, jež 

by mohlo být zahrnuto do některého z bakalářských seminářů. 

  

6. Magisterský projekt na téma migrace 

Od letního semestru 2009/2010 bude otevřen mezioborový diplomový seminář na téma 

migrace. Seminář povede J. Pešek. Seznam možných témat je připojen v příloze.  

 



7. Dotazníkové výzkumy 

Na konci každého semestru bude na FSV probíhat hodnocení výuky pomocí dotazníků. 

Ředitel IMS upozornil katedry a SIMS na možnost využít tyto výzkumy k provedení vlastních 

anket, které by se připojily k fakultním dotazníkům. 

 

8. Cena Josefa Hlávky 

Vedení IMS navrhuje na Cenu Josefa Hlávky disertační práci K. Kozáka. M. Calda a J. Pešek 

pošlou svá doporučení J. Vykoukalovi do 21. 12. 2008. Kompletní podklady je třeba dodat na 

oddělení vědy FSV do 5. 1. 2009. 

 

9. Mimořádná stipendia pro doktorandy 

Vedení IMS projednalo rozdělení zbývajících peněz na mimořádná doktorandská stipendia. 

 

10. Koncepce vědy na UK FSV 

Vedení IMS diskutovalo o materiálu „Reforma vědní politiky FSV UK“. Ředitel IMS žádá 

všechny členy vedení, aby mu poslali své připomínky do 30. 12. 2008. 

 

11. Různé 

a) J. Vykoukal informoval o stavu vydávání jednotlivých čísel AUC-ST. 

b) Vedoucí oborových rad a garanti magisterských oborů byli požádáni, aby ověřili, že 

studenti odevzdávají disertační, rigorózní a diplomové práce v elektronické podobě a že 

jsou elektronické verze prací uloženy v knihovně v Jinonicích. 

 

12. Termín příští porady  

Příští porada vedení IMS se koná 6. 1. 2009 od 12.30, místnost J3093. 

 

 

Zapsala: L. Filipová 

Schválil: J. Vykoukal 

 

Příloha: Migrační projekt se seznamem diplomových témat 

 


