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Zápis ze schůze vedení IMS z 19. 2. 2008 

 

Přítomni: D. Emler, L. Filipová, L. Rovná, J. Pešek, J. Vykoukal 

Omluveni: M. Calda, J. Kučera, R. Mynaříková, L. Švec 

 

 

1. Termíny dalších porad 

Termíny porad vedení byly pro letní semestr 2008 stanoveny na úterý 4. 3., 18. 3., 1. 4., 15. 

4., 29. 4. a 13. 5. 2008. Porady se konají vždy v čase 12.30-13.50 v místnosti J3093. 

 

2. Rozvrh 

Rozvrh na LS 2008 je hotový včetně rozřazení bakalářských studentů do satelitních seminářů. 

 

3. Metodologický seminář pro doktorandy v LS 2008 

Metodologický seminář pro doktorandy povede v letním semestru 2008 Prof. PhDr. František 

Ochrana, CSc., a to každý čtvrtek od 17.00 v budově Hollar, místnost č. 14. Kurz začíná 28. 

2. 2008. 

 

4. Kurzy pro doktorandy  

Od akademického roku 2008/2009 bude výuka pro studenty doktorských programů IMS 

probíhat následovně:  

a) doktorandský seminář doc. Kučery (koná se v obou semestrech)  

b) obecný metodologický seminář prof. Ochrany (vyučován v ZS)  

c) metodologický seminář pro moderní dějiny prof. Peška (vyučován v LS)  

d) metodologický seminář pro mezinárodní teritoriální studia doc. Druláka (vyučován v LS) 

 

5. Akreditace 

a) Podklady pro akreditaci čtyřletého doktorského programu Moderní dějiny jsou připraveny. 

Na příštím zasedání je projedná oborová rada FSV, poté budou předloženy rektorátu. 

b) Podklady pro akreditaci čtyřletého doktorského programu Mezinárodní teritoriální studia 

jsou připravovány. 

c) Akademický senát a Vědecká rada FSV schválily akreditaci magisterského oboru East-

European Studies. 

 

6. Bakalářské semináře 

Vedení IMS jednalo o změně způsobu zadávání bakalářských prací, která by měla být 

projednána během letního semestru 2008.  

 

7. Diplomní (magisterské) semináře a diplomové práce na téma migrace 

Vedení IMS plánuje projekt zaměřený na diplomové práce, které se budou věnovat tématu 

migrace. Konkrétní témata budou formulována během letního semestru, projekty budou 

vypracovány na podzim 2008 tak, aby mohly být předloženy Grantové agentuře UK se 

žádostí o podporu v listopadu 2008. Návrhy témat předloží J. Pešek na poradě vedení 4. 3. 

2008. 

 

8. Konverze Studií Territorialií na čtvrtletník 

J. Pešek a D. Emler předložili koncept konverze Studií Territorialií na čtvrtletník (viz 

příloha). Koncept bude opětovně projednáván na poradě vedení 4. 3. 2008. 
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9. Magisterské přijímací zkoušky pro studenty, kteří jsou v zahraničí v rámci programu 

Erasmus/Sokrates 

Čeští studenti, kteří z důvodů studijního pobytu v zahraničí nestihnou bakalářské státní 

zkoušky v červnovém termínu, mohou jít k náhradnímu termínu v září 2008; doporučuje se 

absolvování přijímacích pohovorů pro případ, že by výsledek státní zkoušky nezaručil přímý 

postup do magisterského studia. 

 

10. Sedmý rámcový program 

L. Rovná informovala o vyhodnocování zahraničních výzkumných projektů, které byly 

předloženy v rámci 7. rámcového programu. 

 

11. Grant ze strukturálních fondů 

J. Vykoukal informoval o přípravě projektu IMS podávaného v rámci evropských 

strukturálních fondů. 

 

12. Cena za prezentaci Univerzity Karlovy v Praze 

Podle statutu „Cena se uděluje za pozitivní počin, který má významný dopad na vytváření 

obrazu vnímání Univerzity Karlovy v Praze v široké veřejnosti“ (více na adrese 

http://www.cuni.cz/UK-2771.html). Vedení IMS se připojuje k návrhu J. Peška udělit cenu 

Prof. PhDr. Františku Šmahelovi, DrSc. za práci Die Prager Universität im Mittelalter / The 

Charles University in the Middle Ages, (Education ans Society in the Middle Ages and 

Renaissance 28), Leiden-Boston, Brill 2007. Na tuto cenu navrhuje také Evropské diskusní 

fórum. Vedení IMS pověřuje doc. Kučeru, aby oba návrhy přednesl na vedení UK FSV. 

 

 

13. Úkoly z předchozích porad 

a) Katedry předloží řediteli IMS (tam, kde k tomu ještě nedošlo, resp. nebylo potvrzeno) 

definitivní a jmenovitou konkretizaci úkolů v rámci výzkumného záměru 2008, a to do 22. 2. 

2008. 

b) Studentská samospráva IMS oznámí do 4. 3. 2008 vyhodnocení zimního semestru 

2007/2008 magisterského studia.  

 

14. Termín příští porady 

Příští porada vedení IMS se koná 4. 3. 2008 od 12.30, místnost č. J3093. 

 

 

 

Zapsala: L. Filipová 

Schválil: J. Vykoukal 

 

Příloha: Koncept konverze Studií Territorialií na čtvrtletník 

 

http://www.cuni.cz/UK-2771.html

