
Zápis ze schůze vedení IMS z 21. 10. 2008 

 

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

Omluveni: J. Kučera, H. Peregrinová 

 

1. Doktorské studium 

a) Další termíny doktorských státních zkoušek jsou 27. 1. 2009 a 30. 3. 2009. 

b) Další termín doktorských obhajob byl stanoven na 27. 1. 2009. Červnový termín bude 

upřesněn později. 

c) Přijímací zkoušky do doktorského studia se budou konat 2. 6. 2009 (řádný termín) a 23. 6. 

2009 (opravný termín). 

 

2. Termín rigorózních zkoušek 

Další termín rigorózních zkoušek byl stanoven na 30. 3. 2009. 

 

3. Bakalářské státní zkoušky 

Bakalářské státní zkoušky se budou konat 26. 1. 2009. 

 

4. Aktualizace personální části Karolínky 

Vedoucí kateder byli pověřeni, aby do 31. 10. 2008 zajistili aktualizaci personální části 

Karolínky. Jedná se především o doplnění nových titulů a ověření, popř. doplnění seznamu 

interních doktorandů. Karolínku lze upravovat v programu DG klient. 

 

5. Projekty předkládané ke Grantové agentuře UK 

a) Projekty se žádostí o podporu mohou předkládat magisterští studenti a doktorandi. Ke 

každé žádosti musí být připojeno stanovisko ředitele IMS. Ředitel IMS žádá vedoucí kateder, 

aby o následujícím postupu informovali své studenty. 

b) Vedoucí kateder pošlou seznam všech studentů, kteří budou předkládat grantový projekt, 

L. Filipové do 29. 10. do 10.00. Do seznamu je třeba uvést jméno studenta, název projektu a 

typ studijního cyklu (magisterský / doktorský). 

c) Všichni žadatelé musí poslat své projekty J. Vykoukalovi do 3. 11. do 10.00, aby k němu 

mohl doplnit stanovisko ředitele IMS.  

 

6. Témata bakalářských prací 

a) J. Vykoukal informoval o plánu rozšířit počet bakalářských seminářů. Vedoucí kateder 

byli vyzváni, aby na poradách kateder prodiskutovali možné zaměření zamýšleného semináře. 

b) Všechny katedry byly vyzvány, aby dodaly 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.  

 

7. Magisterský projekt na téma migrace 

a) Vzhledem k tomu, že do magisterského migračního projektu bylo zasláno málo přihlášek, 

navíc s příliš heterogenními tématy, nebude migrační projekt v letošním akademickém roce 

realizován. Práce na jednotlivých tématech – v podobě několika diplomových prácí – však 

bude pokračovat. 

b) Od akademického roku 2009/2010 je plánováno vypsání mezioborového diplomního 

semináře, který by se zabýval tématem migrací. Studenti zapsaní do tohoto semináře by si 



vybrali pro svou absolventskou práci jedno z předem navržených témat (seznam témat bude 

připojen k zápisu z příští porady). 

 

8. Výzkumný záměr 

Ředitel IMS informoval o metodice, podle které bude probíhat hodnocení výzkumného 

záměru FSV. 

 

9. Akreditace 

a) IMS předloží v nejbližším možném termínu 2 návrhy na magisterské akreditace: 

Komparativní studia/Comparative Studies a Středoevropská studia/Mitteleuropäische Studien. 

b) J. Vykoukal předložil ke zvážení návrh, které stávající obory by bylo možné nabídnout 

formou distančního studia. 

 

10. Webové stránky IMS 

Ředitel IMS dává ke zvážení změnu programu, v němž se provozují webové stránky institutu. 

Stránky by se nově vytvářely pomocí programu DG klient, který se používá při tvorbě 

celofakultních stránek nebo webu některých institutů (ISS a IKSŽ). Rozhodnuto bude na příští 

poradě vedení, tj. 4. 11. 2008. 

 

11. Změna názvu fakulty 

Oficiální prezentace návrhu na změnu názvu FSV se bude konat v Jinonicích za účasti děkana 

4. 11. 2008 od 17.00 v aule. 

 

12. Ostatní 

a) Vedení IMS jednalo o způsobu, jakým navázat, resp. udržet kontakt s absolventy IMS.  

b) V LS 2009 bude na IMS vyučovat americký hostující profesor Joseph R. Fornieri z 

Rochester Institute of Technology. 

 

13. Termín příští porady  

Příští porada vedení IMS se koná 4. 11. 2008 od 12.30, místnost J3093. 

 

 

Zapsala: L. Filipová 

Schválil: J. Vykoukal 

 

 

 

 


