
Zápis ze schůze vedení IMS z 1. 4. 2008 

 

Přítomni: M. Calda, L. Filipová, R. Mynaříková, J. Pešek, I. Šlosarčík, L. Švec, J. Vykoukal 

Omluveni: J. Kučera, L. Rovná 

 

1. Projekty podané u Grantové agentury ČR 

Pracovníci IMS podali celkem 3 grantové žádosti (všechny za KRVES) ke GA ČR. 

 

2. Vypsaná soutěž u Grantové agentury Akademie věd 

GA AV vypsala soutěž na standardní a juniorské badatelské grantové projekty. Více 

informací na http://www.fsv.cuni.cz/FSV-149.html. Termín odevzdání projektů na oddělení 

vědy FSV je 21. 4. 2008. 

 

3. Fond rozvoje vysokých škol 

Fond rozvoje vysokých škol vyhlásil výběrové řízení pro rok 2009. Informace o vypsaných 

tematických okruzích jsou k dispozici na http://www.fsv.cuni.cz/FSV-149.html. Předkládané 

projekty je třeba dodat na oddělení vědy FSV do 14. 4. 2008. 

 

4. Akreditace 

a) Akreditace čtyřletého doktorského programu Mezinárodní teritoriální studia bude 

předložena Vědecké radě FSV na příštím zasedání. 

b) Podklady pro akreditaci magisterského programu European Studies jsou připravovány. 

c) Akreditace magisterského programu Deutsche Studien je na počátku příprav. 

 

5. Studentské hodnocení prvního ročníku magisterského studia 

Studentská samospráva IMS předložila řediteli IMS výsledky hodnocení 1. ročníku (resp.  ZS 

2007/2008) magisterského studia. Jakmile budou výsledky rozděleny podle kateder, budou 

zaslány garantům jednotlivých magisterských oborů. J. Vykoukal žádá jednotlivé garanty, aby 

se poté vyjádřili k hodnocení a případně i k použité metodice. Rovněž mohou navrhnout další 

otázky, které by měly být od příště zařazeny do dotazníkového formuláře. 

 

6. Diplomové práce na téma migrace 

Vedení IMS schválilo projekt diplomových prací, který navrhl J. Pešek k tématu migrací. 

Projekt bude rozeslán prostřednictvím SIMS studentům 3. a 4. ročníků bakalářského studia. 

Studenti, kteří se chtějí na projektu podílet v prvním ročníku magisterského studia, kontaktují 

mailem J. Peška a J. Vykoukala.  

 

7. Práce recenzované studenty magisterských oborů 

Ředitel IMS připomněl dohodu všech garantů magisterských oborů o tom, že předpokladem 

pro úspěšné absolvování každého povinného magisterského kurzu je napsání recenze na 

relevantní publikaci (viz zápis z 8. 1. 2008). Recenzi lze nahradit jinou formou písemné práce, 

která lépe odpovídá koncepci a tematickému zaměření kurzu. Seznamy recenzovaných prací, 

resp. dalších analogických prací, které byly, resp. budou recenzovány v ZS 2007/2008 a LS 

2008, pošlou jednotlivé katedry – pokud tak ještě neučinily – řediteli IMS do 15. 4. 2008. 

 

8. Konverze Studií Territorialií na čtvrtletník 

a) Byla podána žádost o zařazení Studií Territorialií do seznamu neimpaktovaných 

recenzovaných časopisů. 

http://www.fsv.cuni.cz/FSV-149.html
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b) Bylo domluveno, že redakční rada bude mít 21 členů, z toho 11 externistů (tj. osob bez 

úvazku na UK). Vedoucí jednotlivých kateder, kteří tak ještě neučinili, zašlou své návrhy na 

složení redakční rady J. Vykoukalovi do 5. 4. 2008. 

c) Vedoucí jednotlivých kateder, kteří tak ještě neučinili, zašlou J. Vykoukalovi do 5. 4. 2008  

své návrhy na personální obsazení užšího redakčního kruhu. Za každou katedru je třeba 

jmenovat jednoho seniora a jednoho juniora, v obou případech musí jít o zaměstnance IMS 

(věkovou hranici zváží vedoucí katedry). 

 

9. Alumni IMS 

Vedení IMS diskutovalo o možnosti založit společný klub absolventů IMS. Společný klub by 

nijak nebránil samostatným aktivitám jednotlivých kateder.  

 

10. Rozpočet FSV na rok 2008 

Vedení IMS byl předložen návrh děkana na rozdělení finančních prostředků FSV v roce 2008.  

 

11. Výběrová řízení 

Ředitel IMS informoval o plánovaných výběrových řízeních na IMS. 

 

12. Studijní stáže gymnazistů 

Na základě dohody mezi FSV a Gymnáziem Jižní Město budou na IMS pobývat od 31. 3. do 

11. 4. 2008 tři středoškolské studentky. Z účasti na vybraných kurzech jim nevyplývají žádné 

povinnosti. Příslušní pedagogové již byli informováni. 

 

13. Termíny z předchozích porad 

a) Všechny katedry vypracují do 13. 5. 2008 návrh vhodných témat pro bakalářské a 

magisterské závěrečné práce. Nelze zadávat již zpracovaná témata (více viz zápis z 18. 3. 

2008, bod 5). 

b) 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. 

 

14. Výzkumný záměr IMS 

Dne 11. 4. 2008 od 14.00 v J1037 se koná plenární zasedání k výzkumnému záměru IMS. 

Účast všech pracovníků zapojených do VZ je povinná. 

 

15. Termín příští porady 

Příští porada vedení IMS se koná 15. 4. 2008 od 12.30, místnost č. J3093. 

 

 

Zapsala: L. Filipová 

Schválil: J. Vykoukal 


