
Zápis ze schůze vedení IMS z 16. 9. 2008 

 

Přítomni: M. Calda, L. Filipová, O. Georgievová, L. Rovná, L. Švec, J. Váška, J. Vykoukal 

Omluveni: J. Kučera, J. Pešek  

 

1. Informace z Akademického senátu FSV ke změně názvu fakulty 

J. Váška, jeden ze tří zástupců IMS v Akademickém senátu FSV, informoval vedení IMS o 

probíhajících jednáních o případné změně názvu fakulty na Fakultu sociálních věd a 

ekonomie. Během října 2008 budou ve všech třech budovách FSV uspořádány prezentace, 

které mají poskytnout studentům a pedagogům FSV informace k předloženému návrhu a 

zdůvodnění požadované změny. Akademický senát FSV bude o změně názvu hlasovat 18. 11. 

2008. J. Váška požádal vedení a zástupce studentů IMS, aby mu sdělili své stanovisko. 

 

2. Používání znaku UK 

Vedení IMS bylo v červnu 2008 informováno o zásadách, které je třeba dodržovat při 

používání znaku UK (viz Příloha 1). Studenti byli upozorněni, že znak, který je registrován 

jako ochranná známka, nelze používat ve studentských pracích. 

 

3. Ochrana osobních údajů studentů 

Fakulta byla upozorněna Úřadem na ochranu osobních údajů, že nelze volně zveřejňovat 

seznamy studentů s výsledky zkoušek. Vedení IMS proto důrazně žádá všechny pedagogy, 

aby veřejně v písemné ani ústní formě nesdělovali výsledky konkrétních studentů. K tomuto 

účelu slouží systém SIS – Tajemník, popř. zveřejňování výsledků pod přidělenými čísly. Ta je 

třeba používat i na uzavřených webových stránkách. 

 

4. Rozvrh na akademický rok 2008/2009 

a) Hotový rozvrh IMS na ZS 2008/2009 je volně přístupný na internetových stránkách FSV. 

Na webových stránkách IMS bude zveřejněna vyhláška ředitele k zahájení akademického 

roku. Ve vyhlášce jsou stanoveny termíny emailového zápisu do satelitních seminářů. 

b) Rozvrh na LS 2009 se bude pravděpodobně vytvářet v novém elektronickém systému. 

Tento systém by měl umožnit také přímý elektronický zápis do satelitních seminářů. 

c) Tajemnice a ředitel IMS žádají důrazně garanty všech oborů vyučovaných na IMS, aby na 

LS 2009 nevypisovali žádné nové povinně volitelné předměty a maximálně omezili blokovou 

výuku. Důvodem je nedostatek učeben. 

 

5. Přijímací řízení ke studiu na IMS 

a) J. Vykoukal informoval o doplňovacím přijímacím řízení, které probíhá mezi uchazeči o 

studium na IMS v září 2008. Řízení je v kompetenci studijního oddělení. 

b) Vedení IMS rozhodlo, že přijímací řízení do bakalářského studia bude v roce 2009 

probíhat stejně jako letos, tj. 1. kolo testů zajistí firma Scio, 2. kolo bude mít formu 

písemného testu připraveného pracovníky IMS, taktéž je doporučeno zachovat stejný model 

jako v roce 2008 pro uchazeče o kombinované studium. 

c) Garanti jednotlivých magisterských oborů mají rozhodnout, zda zachovají pro rok 2009 

stejný způsob přijímacího řízení, jako byl dosud. Své rozhodnutí sdělí do 19. 9. 2008 

proděkanu Jirákovi a oznámí na příští poradě vedení, tj. 7. 10. 2008. 

 

http://intranet.fsv.cuni.cz/index.php?id_page=50
http://ims.fsv.cuni.cz/index.php?module=cms&action=page&id_page=58&lng=cs_CZ


6. Sleva na výuku jazyků na jazykových institutech 

a) Zásluhou T. Urbana se podařilo dojednat slevu pro studenty IMS zapsané do kurzů 

španělštiny na Instituto Cervantes. 

b) British Council poskytuje slevu na kurzy angličtiny držitelům karty ISIC. 

c) Možná sleva pro studenty IMS je stále v jednání s Institut Français a Goethe-Institut. 

 

7. Konference k výzkumnému záměru IMS 

Celoústavní konference IMS k výzkumnému záměru proběhne ve dnech 27.–29. 11. 2008 

v Hollaru, místnost č. 212. Účastníci výzkumného záměru budou obesláni žádostí o vyplnění 

call for papers. Vystoupení členů katedry NRS, kteří se účastní zářijové konference zahrnuté 

do výzkumného záměru, je dobrovolné. 

 

8. Fond mobility 

Ředitel IMS informoval o pravidlech, kterými se bude řídit přidělování prostředků z Fondu 

mobility UK (FM UK) v podzimním termínu 2008. Vzhledem k tomu, že žádosti předkládané 

studenty FSV výrazně převyšují reálné možnosti financování, zavedla FSV následující interní 

pravidla. 

a) Studenti bakalářského studia nejsou prioritou FM UK, jejich žádosti nebudou 

doporučovány. 

b) Studenti magisterského studia, kteří chtějí žádat o podporu studia formou tzv. "free 

movers" (tj. na zahraničních univerzitách, s nimiž není uzavřena reciproční dohoda), musí 

žádat vedení institutu o doporučení; bez podpisu ředitele nebude jejich žádost podpořena. 

Institut může podpořit nanejvýš jednu takovouto žádost. Fakultní komise následně podpoří 

jednu, maximálně dvě žádosti – rozhodovat bude podle studijních výsledků, zdůvodnění 

žádosti a doporučujících dopisů. 

c) Studenti doktorského studia žádající o podporu dlouhodobého studijního pobytu, resp. 

studia v magisterském programu, předkládají zdůvodnění významu studia pro zpracování 

disertační práce a vyjádření školitele o uznání studia jako integrální části individuálního 

studijního plánu. 

d) Žádosti o podporu učitelské mobility, které budou požadovat mzdové prostředky, nebudou 

podpořeny. 

e) Všechny žádosti, které chtějí pracovníci a studenti FSV podat, je třeba zaslat tajemnici 

IMS v elektronické verzi a v papírové podobě dodat na sekretariát IMS do 2. 10. 2008 do 

12.00. Vedení IMS následně stanoví pořadí předložených žádostí a předá na oddělení 

zahraničních styků (OZS). Podpis děkana na přihlášce zajistí OZS. 

f) Další informace jsou k dispozici na adrese http://www.cuni.cz/UK-43.html. 

  

9. Čerpání dovolené 

Ředitel IMS žádá všechny pracovníky IMS, aby si ověřili u paní Černé stav zbývající 

dovolené a případně ji vyčerpali tak, aby do nového roku převáděli maximálně 20 dní.  

 

10. Výjezdy v rámci meziuniverzitních dohod 

Žádosti o výjezdy na základě meziuniverzitních dohod je třeba podat na OZS do 30. 10. 2008. 

Další informace obsahuje Příloha 2. Cesty jsou zpravidla hrazeny z provozních prostředků 

IMS, což je třeba zohlednit při plánovaných výdajích.  

 

11. Redakční rada Studií Territorialií 

Dne 16. 9. 2008 proběhlo 1. zasedání redakční rady AUC-ST. Zápis bude k dispozici na 

webových stránkách periodika. 

 

http://www.cuni.cz/UK-43.html
http://ims.fsv.cuni.cz/index.php?module=cms&action=page&id_page=185&lng=cs_CZ


12. Termín rigorózních zkoušek 

a) Rigorózní zkoušky na oboru ES a ZES se budou konat 20. 10. 2008 v 13.00 v Rytířské. 

b) Rigorózní zkoušky na ostatních magisterských oborech se budou konat společně 24. 10. 

2008 od 9.00. 

 

13. Doktorské státní zkoušky 

Doktorské státní zkoušky budou probíhat paralelně s rigorózními zkouškami, tj. 24. 10. 2008 

od 9.00. Termín pro obhajoby doktorských disertací bude upřesněn, předběžně se počítá 

s prosincem 2008. 

 

14. Den otevřených dveří na IMS 

Den otevřených dveří na IMS proběhne 12. 1. 2009 od 9.00 v místnosti J1037. 

 

15. Termín příští porady  

Příští porada vedení IMS se koná 7. 10. 2008 od 12.30, místnost J3093. 

 

Zapsala: L. Filipová 

Schválil: J. Vykoukal 

 

 

Příloha 1: Zásady používání a ochrany znaku UK 

Příloha 2: Informace k výjezdům na základě meziuniverzitních dohod 

 


