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Zápis ze schůze vedení IMS z 29. 4. 2008 

 

Přítomni: L. Filipová, J. Kučera, R. Mynaříková, J. Pešek, L. Rovná, L. Švec, J. Vykoukal 

Omluveni: M. Calda 

 

 

1. Termíny přijímacích zkoušek 

a) Bakalářské přijímací zkoušky se konají 4. 6. 2008 od 13.00 v Hollaru (místnost č. 14, 112, 

212 a 215). Vedoucí každé katedry stanoví 4 pracovníky, kteří zajistí dozor na zkouškách. 

b) Přijímací zkoušky na Americká studia se konají 5. 6. 2008 od 8.00 v Hollaru, místnost č. 

14 (písemná část) a 13. 6. 2008 od 8.00 v Hollaru, místnost č. 13 (ústní část). 

c) Přijímací zkoušky na Německá a rakouská studia se konají 5. 6. 2008 od 8.00 v Hollaru, 

místnost č. 14 (písemná část) a 13. 6. 2008 od 8.00 v Hollaru, místnost č. 215 (ústní část). 

d) Přijímací zkoušky na Ruská a východoevropská studia se konají 5. 6. 2008 od 8.00 

v Hollaru, místnost č. 14 (písemná část) a 13. 6. 2008 od 8.00 v Hollaru, místnost č. 112 

(ústní část). 

e) Přijímací zkoušky na Západoevropská studia a Evropská studia se konají 5. 6. 2008 od 8.00 

v Hollaru, místnost č. 112 (písemná část) a 13. 6. 2008 od 8.00 v Hollaru, místnost č. 212 

(ústní část). 

f) Doktorské přijímací zkoušky pro oba studijní programy se konají 24. 6. 2008 od 9.00 

v Rytířské. Náhradní termín zkoušek byl stanoven na 4. 7. 2008 od 9.00 v Rytířské. 

 

2. Termíny státních závěrečných zkoušek 

a) Bakalářské státní zkoušky se konají 16. 6. a 17. 6. 2008 od 8.00. Počet komisí bude 

stanoven podle počtu přihlášených studentů. 

b) Magisterské státní zkoušky na AS se konají 25. 6. 2008 od 8.00.  

c) Magisterské státní zkoušky na NRS se konají 26. 6. 2008 od 8.00.  

d) Magisterské státní zkoušky na RVES se konají 23. 6. 2008. Začátek zkoušek bude ještě 

upřesněn. 

e) Magisterské státní zkoušky na ES se konají 23. 6. 2008 od 8.00 a 24. 6. 2008. 

f) Magisterské státní zkoušky na ZES se konají 24. 6. 2008. 

 

3. Doktorandské studium 

a) Studenti 1. ročníku doktorského studia jsou povinni předložit teze disertační práce, které 

podrobně rozpracovávají metodologické otázky a koncepční přístup k tématu. Teze je třeba 

poslat do 9. 6. 2008 na adresu administrátora doktorandské agendy PhDr. Ramzi Abu Eida: 

ramzi@centrum.cz. Pokud vedoucí příslušného doktorandského semináře stanoví dřívější 

termín, je třeba ho respektovat, teze je pak nicméně nutné, po případných opravách a 

doplňcích, zaslat do stanoveného termínu dr. Abu Eidovi. Odevzdané teze budou předány 

školiteli, který se k jejich obsahu písemně a v komentované formě vyjádří. Teze budou 

předloženy také jednomu z vedoucích doktorandských seminářů. Řádně vypracované teze 

jsou podmínkou pro udělení zápočtu z doktorandského semináře a postupu do dalšího 

ročníku. 

b) Obě oborové rady budou zasedat 27. 6. 2008 od 9.00 v Jinonicích, místnosti budou 

stanoveny do příští porady. 

c) Vedení IMS rozhodlo, že prostředky, které mají předsedové oborových rad v rozpočtu IMS 

na rok 2008 (celkem 200 000), budou využity na mimořádná doktorandská stipendia 

(vyplácená na konci kalendářního roku). Předsedové oborových rad předloží první návrhy 

včetně zdůvodnění do 1. 12. 2008 (jde o předběžný termín, který může být upraven 

v závislosti na požadavku FSV na účetní uzávěrky). 

mailto:ramzi@centrum.cz


 2 

d) J. Vykoukal předložil ke zvážení akreditaci placeného doktorského programu v angličtině 

(popř. kombinovaně v angličtině a němčině). 

 

4. Souborné zkoušky z teritoriálních dějin 

Garant bakalářského studia informoval o podobě zkoušek z dějin jednotlivých teritorií, 

termíny si stanoví vyučující jednotlivých předmětů. 

 

5. Návrhy na ocenění 

a) Cena ministra – lze podat pouze jeden návrh za FSV (bakalářské, magisterské a doktorské 

studium); termín pro odevzdání návrhů děkanovi je 19. 5. 2008.  

b) Cena rektora – lze podat dva návrhy za FSV (jeden za bakalářské a jeden za magisterské 

studium); termín pro odevzdání návrhů děkanovi je 23. 6. 2008. 

c) Cena Josefa Hlávky – lze podat pouze jeden návrh za FSV (bakalářské, magisterské a 

doktorské studium); termín pro odevzdání návrhů děkanovi je 19. 5. 2008.  

d) Česká hlava – termín pro zaslání návrhů je 30. 6. 2008 (kategorie Národní cena vlády 

Česká hlava a Cena předsedy Rady pro výzkum a vývoj) a 15. 9. 2008 (ostatní kategorie). 

Další informace jsou na adrese: 

http://www.ceskahlava.cz/index.php?mainpager=page&id=211&csum=d779cd6. 

 

6. Projekty podané u GAAV 

Pracovníci a doktorandi IMS podali ke Grantové agentuře Akademie věd tři grantové žádosti 

(S. Horák, T. Nigrin, M. Práchenská). 

 

7. Konverze Studií Territorialií na čtvrtletník 

a) Seznam členů redakční rady je uveden na webových stránkách IMS: 

http://ims.fsv.cuni.cz/index.php?module=cms&action=page&id_page=187&lng=cs_CZ.  

b) Na příští poradě bude domluven termín schůze redakčního kruhu. 

 

8. Prostředky na specifický výzkum 

Vedení IMS rozhodlo, že 

a) část prostředků určených na specifický výzkum v roce 2008 bude využita na 

spolufinancování výzkumných cest magisterských studentů a doktorandů, které byly 

plánovány v rámci projektů přihlášených, avšak nepřijatých v letošním roce v  GA UK. J. 

Vykoukal zašle vedoucím jednotlivých kateder podklady k podaným grantovým projektům, 

vedoucí kateder navrhnou pořadník těchto projektů z hlediska jejich závažnosti a kvality a 

také způsob a míru jejich podpory, a to do 13. 5. 2008. 

b) část prostředků (závisí na výši dotace) ze specifického výzkumu na rok 2009 bude využita 

formou interní grantové soutěže na podporu projektu diplomových prací soustřeďujících se na 

migraci. 

 

9. Přístupy do programu Tajemník 

Garanti jednotlivých oborů ověří svá přístupová práva do programu Tajemník, resp. garanti 

oborů si zkontrolují, jakou verzí programu Tajemník disponují na svých počítačích a zda mají 

funkční heslo, které by mělo být identické s přístupovým heslem do webové verze SIS. Pokud 

hesla nejsou funkční nebo jsou jiné problémy technického rázu, je nutné domluvit se s paní 

Jirsovou, v krajním případě (zapomenuté heslo) je možné zřídit nový účet s novým heslem. 

Přístupové heslo dostává pouze garant. 
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10. Karolínka na akadem. rok 2008/2009 

Je třeba připravit podklady pro Karolínku na akademický rok 2008/2009. Garanti zajistí 

aktualizaci údajů k příslušným studijním oborům a k příslušné personální části. Termín na 

připravení aktuálních podkladů je 13. 5. 2008. Na příští poradě bude projednávána také 

podoba rozvrhu v akadem. roce 2008/2009, předběžně, s ohledem na plánovanou úpravu 

výuky dějin teritorií, je doporučeno přesunout větší díl výuky do ZS 2008/2009. 

 

11. Informace z kateder 

a) Jiří Pešek informoval o česko-rakouském semináři, kterého se zúčastnili studenti NRS FSV 

UK a Vídeňské univerzity v dubnu 2008. Katedra NRS má v úmyslu publikovat prezentované 

studentské práce (na téma Ära Kreisky a Jahr 1968) jako součást řady Juvenilia Territorialia 

(formou supplementa). O finanční podporu bude požádána Aktion Österreich, náklady na tisk 

lze případně uhradit z prostředků, kterými disponuje IMS. 

b) Katedra ZES vstoupila do společného projektu o multilateralismu v zahraniční politice 

s University of Edinburgh, projekt je součástí 7. rámcového programu. 

 

12. Seznamovací kurz pro studenty 1. ročníku bakalářského studia 

V termínu 22. 9. – 23. 9. 2008 proběhne druhý ročník seznamovacího kurzu pro studenty 1. 

ročníku bakalářského studia. Účast vedoucích kateder je vítána. 

 

13. Žádost FHS o zapůjčení místnosti J3093 

Vedení IMS projednalo žádost FHS o zapůjčení místnosti J3093. Vzhledem k tomu, že tato 

místnost je užívána k běžné i mimořádné výuce, ke schůzím vedení a ke zkouškovým a 

státnicovým účelům, vedení IMS nedoporučuje této žádosti vyhovět. 

 

14. 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). 

 

15. Termín příští porady  

Příští porada vedení IMS se koná 13. 5. 2008 od 12.30, místnost č. J3093. 

 

 

Zapsala: L. Filipová 

Schválil: J. Vykoukal 

 


