
Zápis ze schůze vedení IMS z 3. 6. 2008 

 

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

Omluveni: J. Kučera, R. Mynaříková 

 

1. Termíny příštích porad 

Porady vedení IMS se budou konat ve zkouškovém a presemestrálním období v pondělí 23. 6. 

2008 od 13.00 a v úterý 16. 9. od 13.00. 

 

2. Využití učeben v Jinonicích v LS 2008 

Tajemnice IMS informovala o využití jinonických učeben pro výuku IMS v LS 2008, a to 

s následujícími závěry: 

a) Týdenní výuka bakalářských a magisterských kurzů činila v LS na IMS 167 učebních 

hodin. Do tohoto počtu nebyly zahrnuty kurzy probíhající formou blokové výuky, 

doktorandské semináře a kurzy, které byly dodatečně zrušeny kvůli nedostatku studentů. 

Pokud by se tyto kurzy zahrnuly do celkové výuky, činila by týdenní výuka na IMS 179 

učebních hodin. 

b) IMS disponuje v Jinonicích místnostmi pro 151 učebních hodin, přičemž více než čtvrtina 

místností (pro 40 učebních hodin) připadá na pátek. Učebny, které jsou k dispozici v pátek 

odpoledne, jsou v zásadě a reálně využitelné a využívané jen pro kombinovanou a 

mimořádnou blokovou výuku. Na pondělí a úterý nemá IMS přidělené žádné přednáškové 

sály, resp. učebny pro více než 24 studentů.  

c) Chybějící prostory byly v LS 2008 zajištěny vypůjčením místností od IPS, KJP a správy 

budov v Jinonicích, výukou v nestandardních místnostech (J3006, J3093, J1035) nebo 

přesunutím výuky do Rytířské (resp. ÚSD nebo ÚMV). 

d) Má-li být v akademickém roce 2008/2009 převedena výuka bakalářských regionálních 

dějin jako celku do LS, je nutné zredukovat současný rozvrh v letním semestru přinejmenším 

o 20 učebních hodin. 

Na základě této rozvahy byl ředitel IMS pověřen vedením IMS, aby vznesl dotaz na děkanát 

FSV ohledně případného přerozdělení místností v Jinonicích. 

 

3. Koordinace rozvrhů 

Děkan FSV se předběžně dohodl s děkanem FHS, že v rámci koordinace délky  

výukových hodin se FHS přizpůsobí FSV. S tímto řešením se pak obrání na děkana  

FF. Viz zápis z porady proděkanů z 20. 5. 2008. 

 

4. Příprava Karolínky na akademický rok 2008/2009 

a) Kurzy vyučované na IMS mají nyní jeden ze tří kódů: JMB (pro bakalářské kurzy), JMM 

(pro magisterské kurzy) a JMD (pro doktorské kurzy). 

b) Od příštího akademického roku bude vytvořena nová skupina kódů určená pro označení 

cizojazyčné výuky. Kód JMBZ bude přidělen kurzům, které jsou vyučované v rámci 

bakalářských programů zajišťovaných společně se zahraničními partnery (např. Deutsch-

Tschechische Studien). Kód JMMZ je určen předmětům vypisovaným v rámci cizojazyčných 

magisterských programů (např. Central and East European Studies, Erasmus 

Mundus/International Master in Economy, State and Society a dalším oborům, které jsou nyní 

ve fázi akreditace). Pod kód JMMZ by měly být převedeny také kurzy hostujících pedagogů 

ze zahraničí. U cizojazyčných předmětů, které pravidelně vyučují pracovníci IMS v rámci 

našich (českojazyčných) studijních oborů, zůstanou stávající kódy zachovány.   

 

http://www.fsv.cuni.cz/FSV-565.html


5. Program Erasmus 

a) Vedení IMS jednalo o obsazení funkce koordinátora Erasmu. Od příštího roku by ji měl 

vykonávat kmenový zaměstnanec IMS. 

b) Vedoucí kateder byli vyzváni, aby nahlásili J. Vykoukalovi případné změny v bilaterálních 

dohodách Erasmus. Přehled stávajících dohod je na adrese http://www.fsv.cuni.cz/FSV-

376.html. Termín na nahlášení změn, resp. potvrzení stávajícího stavu je 9. 6. 2008 do 14.00. 

c) Vedoucí kateder, popř. jimi pověřené osoby dodají J. Vykoukalovi podklady pro 

aktualizaci info balíčku (tj. základního seznamu cizojazyčných předmětů nabízených 

erasmovským studentům na FSV v příštím školním roce). Termín je 11. 6. 2008 do 16.00. 

Podklady budou poté předány oddělení zahraničních styků FSV, které stanovilo termín 16. 6. 

2008. Seznam kurzů nabízených v letošním akademickém roce je připojen v příloze. 

 

6. Podmínky pro přímý postup do magisterského studia 

Vedení IMS rozhodlo o úpravě podmínek pro přímý postup bakalářských absolventů IMS do 

navazujícího magisterského studia. Pro studenty, kteří zahájí bakalářské studium v roce 

2008/2009, budou platit tyto podmínky:  

a) celkový studijní průměr za bakalářské studium musí být do 1,5 včetně, známka „dobře“ je 

povolena. 

b) celkový průměr z bakalářských závěrečných zkoušek musí být do 1,5 včetně, hodnocení 

„dobře“ není povoleno. 

 

7. Doktorské studium 

a) Vědecká rada UK schválila akreditaci čtyřletého doktorského programu Moderní dějiny. 

Studenti přijatí do nově akreditovaného programu budou písemně potvrzovat závazné studijní 

plány, jejichž součástí bude alespoň semestrální pobyt v zahraničí věnovaný práci na 

disertaci. 

b) Disertace, jejichž obhajoba je plánována na 23. 9. 2008, je třeba dodat vytištěné na 

sekretariát IMS do 13. 6. 2008 do 12.00, aby mohly být předloženy k předběžné interní 

oponentuře.  

 

8. Podpora studentských projektů v rámci specifického výzkumu 

Studentské projekty, které budou podpořeny z prostředků specifického výzkumu, jsou 

uvedeny – včetně přidělené částky – na stránkách IMS, odkaz „vedení“ (příloha k zápisu z 13. 

5. 2008). Peníze budou vypláceny formou účelového stipendia, k pravidlům pro jeho 

vyplácení viz Pokyn děkana č. 4/2008. Podpora se vyplácí zpětně proti předloženým účetním 

dokladům (jízdenka, doklad o ubytování atp.). Před výjezdem je nutné zkonzultovat cestu 

s garantem magisterského oboru (magisterští studenti) nebo školitelem (doktorandi). Po 

skončení cesty je třeba v domluveném termínu odevzdat zprávu o provedeném výzkumu a 

věcný výstup (např. zprávu o literatuře, recenzi nebo studii). Všechny tyto výjezdy musí být 

uskutečněny a vyúčtovány do konce tohoto roku, finanční prostředky na ně určené nelze 

převádět do roku 2009. 

 

9. Konverze Studií Territorialií na čtvrtletník 

a) J. Vykoukal informoval o jednání s nakladatelstvím Karolinum. 

b) Vedení IMS diskutovalo o jazycích, v nichž budou příspěvky přijímány k otištění. 

c) Vedení IMS žádá M. Palána, aby poslal J. Peškovi a J. Vykoukalovi seznam institucí, kam 

byly distribuovány starší ročníky AUC-ST. Paní Bílková byla pověřena, aby během letních 

prázdnin provedla inventuru uskladněných čísel AUC-ST.  

d) Setkání redakční rady bylo stanoveno na 16. 9. 2008 od 10.00 v J3093. 

 

http://www.fsv.cuni.cz/FSV-376.html
http://www.fsv.cuni.cz/FSV-376.html
http://ims.fsv.cuni.cz/index.php?module=cms&action=page&id_page=201&lng=cs_CZ
http://www.fsv.cuni.cz/FSV-262.html


10. Různé 

a) Ředitel IMS informoval o dopisu Doc. PhDr. Hynka Jeřábka, CSc., ředitele ISS, ohledně 

financování výuky studentů IMS pedagogy ISS. Z pověření vedení IMS požádá ředitel IMS 

proděkana pro studijní záležitosti o zjištění stanoviska vedení FSV k této záležitosti. 

b) Vedení IMS žádá disciplinární komisi FSV, resp. L. Švece jako svého zástupce v této 

komisi, aby byly upřesněny podmínky, za kterých lze požádat o zahájení disciplinárního 

řízení. 

c) L. Rovná informovala vedení IMS o jednání, které vedla s náměstkem MZV pro 

transformaci a management o další pronájmu prostor v Rytířské ulici. 

d) Katedra ZES byla spolupořadatelem Česko-francouzského kolokvia: Evropské vize, které 

se konalo 27. 5. 2008 v Senátu Parlamentu ČR.   

 

11. Úkoly z předchozích porad 

Garanti jednotlivých oborů zjistí, zda by jazykové instituty (British Council, Goethe-Institut, 

Institut Français) poskytly v rámci partnerských kontaktů s institutem studentům IMS slevu 

na výuku jazyků. Informaci je třeba podat na příští poradě 23. 6. 2008. 

 

12. Termín příští porady  

Příští porada vedení IMS se koná 23. 6. 2008 od 13.00, místnost č. J2081. 

 

 

Zapsala: L. Filipová 

Schválil: J. Vykoukal 

 

Příloha: Seznam cizojazyčných kurzů nabízených erasmovským studentům v roce 2007/2008 

 


