
Zápis ze schůze vedení IMS z 18. 11. 2008 

 

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

Omluveni: J. Kučera, L. Rovná 

 

1. Údaje o počtu studentů 

J. Vykoukal informoval o počtech přihlášených a přijatých studentů a o počtu absolventů 

bakalářského a magisterského studia na IMS v roce 2008 (viz příloha). 

 

2. Aktualizace zkušebních komisí 

a) Garanti jednotlivých oborů nahlásí provedené změny ve zkušebních komisích L. Filipové, 

a to do 20. 11. 2008.   

b) Tajemnice IMS aktualizuje příslušné seznamy a napíše děkanovi dopis se žádostí o 

schválení nových členů zkušebních komisí. 

 

3. Webové stránky IMS 

Rozhodnutí ohledně případné změny webových stránek institutu bylo odloženo na další 

poradu vedení. 

 

4. Stav publikace v nakladatelství Peter Lang Verlag 

J. Vykoukal podal zprávu o jednání s nakladatelstvím Peter Lang Verlag – dle sdělení centrály 

PLV jsou prodlevy s přípravou publikací způsobeny nečekanými personálními změnami 

v nakladatelství. 

 

5. Habilitace 

Vedení IMS přijalo informaci o průběhu habilitací M. Perottina a F. Rašky. 

 

6. Publikační činnost IMS 

Vedení IMS jednalo o kritériích, podle nichž je hodnocena publikační činnost IMS. Bodové 

hodnocení mohou kromě časopisů s impakt faktorem zatím získat pouze monografie, kapitoly 

v monografiích a studie v periodicích, která jsou evidována v Seznamu recenzovaných 

neimpaktovaných periodik vydávaných v České republice. V této souvislosti je proto třeba, 

aby byly formou monografií co nejdříve po obhajobě publikovány úspěšné disertace. 

 

7. Úkoly z předchozích porad 

Všechny katedry mají dodat seznam témat bakalářských prací (minimálně 50 návrhů za 

každou katedru), která by mohla být zadána studentům. Témata je vhodné formulovat tak, aby 

se co nejvíce ztížila možnost jejich opsání a aby byla v co největší míře využita literatura 

zakoupená do jinonické knihovny. Seznamy za jednotlivé katedry je třeba poslat J. 

Vykoukalovi do 29. 11. 2008. Katedry se mají také vyjádřit k návrhu, zda má být vypsán další 

bakalářský seminář. 

 

8. Termín příští porady  

Příští porada vedení IMS se koná 2. 12. 2008 od 12.30, místnost J3093. 

 

 

Zapsala: L. Filipová 

Schválil: J. Vykoukal 

 

Příloha: Statistický přehled počtu studentů na IMS 


