
Zápis ze schůze vedení IMS z 4. 3. 2008 

 

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

Omluveni: L. Rovná 

 

1. Informace z kolegia děkana 

J. Kučera informoval o aktuálních záležitostech projednávaných kolegiem děkana. 

 

2. Kurzy celoživotního vzdělávání 

Byl projednán příspěvek IMS k zajištění kurzů celoživotního vzdělávání. 

 

3. Metodologické kurzy pro doktorandy 

Vedení IMS potvrdilo, že se bude metodologický seminář prof. Peška konat až 

v akademickém roce 2008/2009. Pro letní semestr 2008 byl vypsán metodologický seminář 

prof. Ochrany. Kurz se koná každý čtvrtek od 17.00 v budově Hollar, č. 14. Výuka začíná 13. 

3. 2008. 

 

4. Akreditace čtyřletých doktorských programů 

J. Kučera podal zprávu o stavu nových čtyřletých akreditací postgraduálních programů na 

IMS. 

 

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

Pracovníci, kteří zodpovídají na jednotlivých katedrách za přípravu jazykových testů pro 

přijímací pohovory, zašlou svou variantu testu J. Vykoukalovi na osobní email do 17. 3. 2008. 

 

6. Konverze Studií Territorialií na čtvrtletník 

J. Pešek informoval o dalších jednáních a problémech konverze Studií Territorialií na 

čtvrtletník. Je třeba dořešit obsazení redakční rady a funkce výkonných redaktorů. Termín na 

dokončení celého projektu je 30. 4. 2008. 

 

7. Diplomové práce na téma migrace 

Vedení IMS plánuje na ZS 2008 společný projekt vybraných diplomových prací zaměřených 

na problematiku migrace. Návrhy témat předloží J. Pešek na poradě vedení 18. 3. 2008. 

 

8. Vyhodnocení zimního semestru 2007/2008 magisterského studia 

Studentská samospráva IMS upřesní do 18. 3. 2008 termín, kdy budou vyhodnoceny 

dotazníky studentů magisterských oborů, ve kterých byl hodnocen ZS 2007/2008. 

 

9. Elektronické hodnocení výuky za ZS 2007/2008 

Vedení IMS vzalo na vědomí informaci o velmi slabé účasti studentů na elektronickém 

hodnocení výuky za ZS 2007/2008 (Anketa) a vyzývá tímto SIMS, aby se pokusila po 

ukončení výuky v LS 2008 tuto účast zvýšit. 

 

10. Termíny rigorózních zkoušek 

Jarní termín rigorózních zkoušek byl vypsán na 28. 3. 2008, a to pro všechny katedry. Na 

příští poradě vedení je nutné dle počtu a oborové příslušnosti předložených rigorózních prací 

sestavit komise. 

 

11. Termíny doktorských státnic a obhajob 

a) Jarní termín doktorských státnic a obhajob byl vypsán na 30. 5. 2008. 



b) Podzimní termín doktorských státnic a obhajob byl stanoven na 23. 9. 2008. Vytištěné 

disertace, které budou v tomto termínu předloženy k obhajobě, je třeba dodat na sekretariát 

IMS do 13. 6. 2008 do 12.00. 

c) Doktorské státnice lze skládat také v jarním termínu rigorózních zkoušek 28. 3. 2008. 

Předpokladem je řádné přihlášení na studijním oddělení pro postgraduální studenty. 

 

12. Termín příští porady 

Příští porada vedení IMS se koná 18. 3. 2008 od 12.30, místnost č. J3093. 

 

 

Zapsala: L. Filipová 

Schválil: J. Vykoukal 


