
Zápis ze schůze vedení IMS z 2. 12. 2008 

 

Přítomni: M. Calda, L. Filipová, J. Kučera, P. Matějů, J. Pešek, L. Švec, L. Rovná, J. 

Vykoukal 

 

1. Studentská samospráva IMS (SIMS) 

a) Vedení IMS bylo seznámeno s výsledky voleb do SIMS. Jeho složení je následující: 

- 1. ročník MTS: Jan Špinka (janek@povalec.cz) 

- 2. ročník MTS: Olga Georgievová (georgievova@gmail.com) 

- AS: Jiří Skoupý (jiri.skoupy@volny.cz) 

- ES/ZES: Štěpán Černý (stepan@tensing.cz) 

- NRS: Petra Matějů (pmateju@seznam.cz) 

- RVES: Michaela Kůželová (misakuz@centrum.cz) 

b) Přítomná zástupkyně SIMS byla požádána, aby informovala SIMS o dosavadních 

jednáních IMS o slevách na studium cizích jazyků na pražských jazykových institutech. Je 

třeba, aby SIMS co nejrychleji sdělila své stanovisko k předloženým nabídkám.  

 

2. Webové stránky IMS 

Vedení IMS rozhodlo, že webové stránky institutu budou nadále provozovány ve stávajícím 

programu. Současnou podobu si zachovají také stránky jednotlivých kateder, které je mají pod 

vlastní správou. 

 

3. Témata bakalářských prácí 

a) J. Vykoukal žádá katedru ZES o zúžení zaslaných témat bakalářských prací, a to do 4. 1. 

2009. 

b) J. Vykoukal žádá katedru AS o dodání témat bakalářských prací, a to do 4. 1. 2009. 

 

4. Úprava bakalářských seminářů 

a) J. Vykoukal zatím obdržel návrhy na dva nové bakalářské semináře: Evropská identita? 

Metodologická a sociohistorická reflexe nad (dez)integračními procesy v soudobých 

evropských společnostech; Německo a jeho sousedé. Seminář zaměřený na německou 

tematiku bude nutné otevřít i s ohledem na studenty nového studijního oboru Česko-německá 

studia. 

b) Další témata i návrhy na úpravu stávajících bakalářských seminářů lze posílat do 4. 1. 2009 

J. Vykoukalovi. 

 

5. Magisterský projekt na téma migrace 

J. Pešek dodal seznam konkrétních témat pro diplomové práce zabývající se otázkami 

migrace. Vedoucí kateder byli vyzváni, aby své doplňky či připomínky k tomuto návrhu 

poslali J. Peškovi do 12. 12. 2008. 

 

6. Rozvrh na letní semestr 2008/2009 

a) V LS 2008/2009 lze vyučovat pouze ty kurzy, které jsou uvedeny v současné verzi 

Karolínky. Výjimkou jsou předem avizované kurzy zahraničních vyučujících, jež budou do 

Karolínky doplněny dodatečně. 

b) Vzhledem k nedostatečné kapacitě učeben je třeba počítat s výukou i v páteční odpoledne. 

Tento termín lze využít zejména pro povinné semináře. 

 

7. Společné bakalářské programy 

Vedení IMS diskutovalo o možnostech dvouoborového studia. 
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8. Grantové žádosti 

Se svými grantovými žádostmi u GA ČR uspěli S. Horák a L. Švec, u GA AV uspěl S. Horák. 

 

9. Termín příští porady  

Příští porada vedení IMS se koná 16. 12. 2008 od 12.30, místnost J3093. 

 

 

Zapsala: L. Filipová 

Schválil: J. Vykoukal 

 


