
Zápis ze schůze vedení IMS z 29. 1. 2008 

Přítomni: M. Calda, Z. Krahulcová, J. Kučera, R. Mynaříková, I. Šlosarčík, L. Švec, J. 

Vykoukal 

Omluveni: L. Filipová, J. Pešek, L. Rovná 

 

1. Termín příští porady 

Příští porada vedení IMS se koná 19. 2. 2008 od 12.30, místnost č. J3093. 

 

2. Úkoly z předchozích porad 

a) Vedoucí jednotlivých kateder dodají J. Vykoukalovi návrhy na objednávky knih z 

prostředků výzkumného záměru do 31. 1. 2008. Každá katedra má k dispozici částku ve výši 

50 000 Kč. 

b) Vedoucí kateder připraví soupis požadavků, které mají jednotlivé katedry na technické 

vybavení pracoviště. Požadavky je třeba zaslat J. Vykoukalovi, a to do 31. 1. 2008.  

c) Vedoucí kateder zašlou tajemnici IMS návrh prostorových požadavků, a to ve dvou 

variantách (minimální a maximální, resp. realistické a optimální/optimistické). Termín do 11. 

2. 2008 do 12.00. 

d) Příprava podkladů pro akreditaci Moderních dějin a Mezinárodních teritoriálních studií 

jako čtyřletých doktorských programů. Termín do 15. 2. 2008. 

e) Je třeba připravit program Metodologického semináře pro doktorský program Moderní 

dějiny na letní semestr 2007/2008. Vedoucí kateder zašlou návrhy témat za své pracovníky 

tajemnici IMS do 15. 2. 2008. 

f) J. Pešek předloží do 19. 2. 2008 koncept konverze Studií Territorialií na čtvrtletník. 

Spoluprací byl pověřen D. Emler. 

 

3. Informace z vedení UK FSV 

a) Doporučení děkana fakulty, kterým je stanoven výčet funkcí, na které se vztahuje zákon 

číslo 159/2006 Sb., o střetu zájmů 

b) Pracovníci IMS, kteří používají ke služebním cestám vlastní automobil, si u paní Marie 

Kovaříkové z děkanátu (tel. 222 112 282, email kovarikovm@fsv.cuni.cz)  ověří, zda jim již 

nevypršela platnost potvrzení o školení řidičů. V případě, že vypršela, se zainteresovaní obrátí 

na pana Leoše Pecháčka, Školící středisko, Královická 67, Praha 10 (telefon 274 822 447, 

mobil 602 219 788), který proškolení zajistí. Náklady školení po předložení daňového 

dokladu FSV proplatí. Bez tohoto proškolení nelze používat soukromé vozidlo ke služebním 

cestám. 

c) Na jednání kolegia děkana dne 14.1. byly předneseny a do zápisu zaneseny jednak výhrada 

k úrovni stravování v Jinonicích, jednak návrh na úpravu provozních hodin studovny v 

Jinonicích zejména ve zkouškovém období a dále návrh zahájit jednání o reformě výuky 

jazyka na UK FSV 

 

4. Oborové rady doktorských studijních programů 

Sestavena oborová rada programu Moderní dějiny, osobní materiály členů rady jsou 

shromážděny, program bude uskutečňován ve spolupráci s Ústavem pro soudobé dějiny AV 

ČR, spolupráce bude formalizována příslušnou dohodou. 

 

5. Výroční zpráva UK FSV UK  

Pro účely sestavení výroční zprávy fakulty předloží katedry řediteli IMS do 5.2.2008 do 18.00 

informaci, zda v roce 2007 (spolu)pořádaly nějakou  „Akci s mezinárodní účastí“, čímž se 

rozumí konference, seminář, workshop. Informace bude obsahovat: název akce, termín, typ 

akce, počet účastníků celkem, počet zahraničních účastníků. 

http://www.fsv.cuni.cz/FSV-248.html
http://www.fsv.cuni.cz/FSV-248.html
mailto:kovarikovm@fsv.cuni.cz


 

6. Bakalářský seminář 

a) V tomto semestru se teze bakalářských prací předkládají v první fázi pouze elektronickou 

formou, a to na emailovou adresu bakalarskyseminar@seznam.cz. V termínu doručené teze 

budou projednány na schůzce garanta bakalářského studia a vedoucích jednotlivých seminářů, 

kde budou jednotlivé návrhy posouzeny, rozděleny do seminářů a teprve poté se budou 

pořizovat papírové verze. 

b) V případě tezí jde o dokument, který se přikládá k definitivní verzi bakalářské práce, s níž 

jde student ke státní zkoušce, teze schvaluje svým podpisem vedoucí příslušného semináře a 

na základě tohoto podpisu poté i garant bakalářského studia. Projekt bakalářské práce je 

interním dokumentem každého bakalářského semináře a podepisují jej vedoucí příslušného 

semináře a vedoucí práce 

c) V tomto smyslu bude i upravena vyhláška týkající se bakalářského semináře 

 

7. Výzkumný záměr 

Do 22.2. předloží katedry řediteli IMS (tam, kde k tomu ještě nedošlo, resp. tam, kde k tomu 

došlo, prosím potvrdit) definitivní a jmenovitou konkretizaci úkolů na tento rok (ústavní 

seminář plus mikromonografie), aby bylo možné zahájit koordinaci zejména s ohledem na 

chystanou mezinárodní konferenci na podzim 2008. 

 

8. Jazykový test pro bakalářské přijímací zkoušky (jazyk 2) 

a) Porada projednala návrh jazykového testu předložený docentem Caldou a schválila jej jako 

vzor pro ostatní jazyky s dodatkem, že v rámci zadaných 10 otázek by test měl obsahovat 6-7 

otázek zaměřených na pochopení obsahové stránky textu a 3-4 otázky orientované na 

jazykovou, resp. překladovou složku 

b) KAS bude zodpovědná za angličtinu a španělštinu, KNRS za němčinu, KRVS za ruštinu a 

KZES za francouzštinu, je nutné ještě zajistit test pro italštinu – katedry navrhnou J. 

Vykoukalovi do 12.2. pracovníky zodpovědné (a v daném jazyce kompetentní!) za přípravu 

testu. 

 

9. Habilitace 

Vedení IMS projednalo možné návrhy na složení habilitačních komisí a oponentů pro 

habilitační řízení dr. Michela Perottina a dr. Emila Souleimanova, návrhy byly postoupeny k 

dalšímu řízení proděkanu doc. Kučerovi. 

 

Zapsal: 

 

Jiří Vykoukal 

mailto:bakalarskyseminar@seznam.cz

