
Zápis ze schůze vedení IMS z 18. 3. 2008 

 

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

   J. Vykoukal 

Omluveni: L. Rovná 

 

1. Informace z vedení FSV 

a) 26. 2. 2008 bylo zvoleno nové předsednictvo Akademického senátu FSV UK: Jüptner 

(předseda), Hlavsa, Koubek a Nigrin. Jednatelem AS FSV UK byl jmenován Suchan. 

b) Vedení FSV projednalo počty studentů, kteří budou přijati ke studiu v akademickém roce 

2008/2009. Předběžné údaje jsou uvedeny v tabulce na adrese http://www.fsv.cuni.cz/FSV-

565-version1-tabulka_prijimacky.xls. 

c) Hlávkova nadace vypsala veřejnou soutěž o získání individuálního nadačního příspěvku 

(stipendia) k vytvoření nebo dokončení původních badatelských prací. Termín odevzdání 

návrhů na oddělení vědy FSV je 9. 4. 2008. Více informací je k dispozici na adrese 

http://www.hlavkovanadace.cz. 

d) Centrum pro přenos poznatků a technologií UK (CPPT) pořádá 2. 4. 2008 od 15.00 

přednášku o možnosti zúčastnit se projektu “Komplexní program UK v Praze pro vzdělávání 

v řízení přenosu znalostí a výchovu v inovačním podnikání (IPUK)“. Přednáška je určena 

vědeckým pracovníkům a studentům. Koná se v budově Hollar, místnost č. 212. 

 

2. Disciplinární komise 

a) L. Švec informoval o posledním zasedání disciplinární komise FSV. 

b) Vedení IMS se dohodlo, že rozhodnutí disciplinární komise FSV týkající se studentů IMS 

budou zveřejňována na webové stránce IMS. 

c) Katedry a garanti oborů budou věnovat pozornost těm závěrečným pracím, jejichž posudky 

se svým hodnocením práce diametrálně liší. V takových případech je vhodné zvážit zadání 

třetího posudku. 

 

3. Jazykové testy pro bakalářské přijímací zkoušky 

Garant bakalářského studia dosud obdržel zadání jazykových testů z angličtiny, němčiny, 

ruštiny a španělštiny. Katedra ZES dodá co nejrychleji test z francouzštiny. 

 

4. Práce recenzované studenty magisterských oborů 

a) Ředitel IMS připomněl, že předpokladem pro úspěšné složení zkoušky z každého 

povinného magisterského předmětu je napsání publikovatelné recenze/zprávy na relevantní 

publikaci (viz zápis z 8. 1. 2008). 

b) Všechny katedry pošlou řediteli IMS seznamy prací, které recenzovali magisterští studenti 

v ZS 2007/2008 stejně tak jako seznam prací, které budou recenzovány v LS 2008. Termín je 

31. 3. 2008. 

c) Publikované studentské recenze je vhodné vykazovat prostřednictvím bibliografické 

databáze FSV http://beta.pedf.cuni.cz/biblio/fsv/. 

 

5. Zadávání bakalářských a magisterských závěrečných prácí („diplomek“) 

a) Vedení IMS se usneslo, že témata bakalářských a magisterských závěrečných prací budou 

vybírána z předem sestaveného seznamu. 

b) Všechny katedry vypracují návrh vhodných témat pro bakalářské a magisterské závěrečné 

práce, a to do 13. 5. 2008. Nelze zadávat již zpracovaná témata. Závěrečné práce obhájené na 

IMS jsou uvedeny v katalogu jinonické knihovny: http://knihovna.jinonice.cuni.cz/KSV-

20.html; resp. kompletní seznam všech kvalifikačních prací obhájených na UK FSV od jejího 
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založení je na stránkách knihovny UK FSV: http://knihovna.fsv.cuni.cz/Kvalifikacni-prace/, 

odkaz „Seznam vysokoškolských kvalifikačních a závěrečných prací“ (excelový soubor). 

c) Jestliže student projeví intenzivní zájem o speciální (tj. v seznamu neuvedené) téma, musí 

se domluvit s garantem oboru. Pokud získá garantův souhlas, bude téma doplněno do 

původního seznamu. Garantem bakalářského oboru je J. Vykoukal, garanty magisterských 

oborů jsou vedoucí příslušných kateder. 

 

6. Diplomové práce na téma migrace 

J. Pešek předložil návrh komparativního projektu diplomových prací na téma migrace. 

Vedoucí jednotlivých kateder se k projektu vyjádří na příští poradě vedení 1. 4. 2008. 

 

7. Výzkumný záměr 2008–2010 

a) Všechny katedry předloží rozpis úkolů, které budou plněny v rámci výzkumného záměru 

v letech 2008–2010. Ke každému roku bude uvedena konkrétní práce jednotlivých účastníků 

výzkumného záměru. Rozpisy je třeba poslat J. Vykoukalovi do 9. 4. 2008. Uvedené 

podklady jsou nutné pro externí oponenturu, k níž bude celý VZ IMS předložen. 

b) K výzkumnému záměru IMS se bude konat plenární zasedání, a to 11. 4. 2008 od 14.00. 

Účast všech pracovníků zapojených do VZ je povinná. 

 

8. Akreditace čtyřletých doktorských programů  

a) Vědecká rada FSV schválila akreditaci Moderních dějin jako čtyřletého programu.  

b) Podklady pro akreditaci Mezinárodních teritoriálních studií jako čtyřletého programu 

budou připraveny do 31. 3. 2008. 

 

9. Kurzy celoživotního vzdělávání 

a) V ZS 2008/2009 bude v rámci univerzity třetího věku vyučovat A. Pelánová. V letním 

semestru 2009 zajistí výuku M. Kunštát, J. Pešek a P. Svobodný (Dějiny Univerzity Karlovy). 

Kurzy jsou koncipovány jako semestrální výuka s frekvencí jednou za čtrnáct dní. 

b) Ředitel IMS vyzval jednotlivé katedry, aby zvážily akreditaci některých svých kurzů jako 

placených certifikovaných kurzů celoživotního vzdělávání. 

 

10. Konverze Studií Territorialií na čtvrtletník 

a) Vedoucí jednotlivých kateder předloží do 1. 4. 2008 své návrhy na složení redakční rady; 

každá katedra dodá minimálně 6 návrhů na tuzemské i zahraniční externisty (tj. osoby bez 

úvazku na UK) tak, aby bylo z čeho vybírat. Mělo by jít o osobnosti významné stejně tak jako 

příčetné, spolehlivé a ke spolupráci ochotné. Za RVS již potvrdili ochotu vstoupit do redakční 

rady J. Kocian a O. Tůma z ÚSD AV ČR. 

b) Vedoucí jednotlivých kateder předloží do 1. 4. 2008 své návrhy na personální obsazení 

užšího redakčního kruhu. Za každou katedru je třeba jmenovat jednoho seniora a jednoho 

juniora (věkovou hranici zváží vedoucí katedry). 

c) Všechny články, které jsou v rámci Studií Territorialií připravovány do tisku nebo v tisku, 

je třeba doplnit o cizojazyčný abstrakt (cca 10 řádků) a klíčová slova v angličtině. Tento 

pokyn se netýká těch svazků AUC-ST, které jsou již ve stránkových korekturách. Za doplnění 

požadovaných informací zodpovídají redaktoři jednotlivých čísel: T. Nigrin – J. Pešek, S. 

Mikulová – J. Pešek, M. Kunštát – P. Mlsna, D. Černá, D. Emler, K. Kozák, L. Švec a 

redaktor zodpovědný za svazek ZES. 

 

11. Grantová agentura ČR  
Grantová agentura ČR vyhlásila soutěž na standardní, postdoktorské a doktorské projekty s 

počátkem řešení od 1. 1. 2009. Termín odevzdání návrhů na oddělení vědy FSV je 21. 3. 
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2008. Vedoucí kateder podají na příští poradě 1. 4. 2008 zprávu, kolik projektů, popř. jakých 

bylo v rámci katedry podáno. 

 

12. Fond mobility 

Lze žádat o prostředky z Fondu mobility UK na rok 2008. Žádosti je možné podávat výhradně 

prostřednictvím oddělení zahraničních styků FSV, a to do 21. 4. 2008, do 9.30. Obecná 

pravidla fondu a přihlášky jsou uvedeny na stránce http://www.fsv.cuni.cz/UK-43.html. 

 

13. Strukturální fondy 

J. Vykoukal informoval o projektu IMS, který byl předložen se žádostí o finanční podporu ze 

strukturálních fondů (Operační program Praha Adaptabilita, OPPA). 

 

14. Rozvojové programy 

Ředitel IMS vyzval katedru NRS, aby zvážila financování hostujících profesorů DAAD z 

rozvojových programů. 

 

15. Termíny rigorózních zkoušek 

a) Jarní termín rigorózních zkoušek na katedře ZES byl vypsán na 26. 3. 2008. 

b) Jarní termín rigorózních zkoušek byl na všech ostatních katedrách vypsán na 28. 3. 2008. 

 

16. Termín příští porady 

Příští porada vedení IMS se koná 1. 4. 2008 od 12.30, místnost č. J3093. 

 

 

Zapsala: L. Filipová 

Schválil: J. Vykoukal 

 

Příloha: Dokument Rady pro výzkum a vývoj – Postup přípravy seznamu recenzovaných 

neimpaktovaných periodik vydávaných v ČR 
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