
Zápis ze schůze vedení IMS z 4. 11. 2008 

 

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

Omluveni: O. Georgievová 

 

1. Grantová agentura UK 

J. Vykoukal informoval o počtu žádostí, které podali magisterští studenti a doktorandi IMS ke 

Grantové agentuře UK. Celkem bylo předloženo 19 projektů, podrobný přehled je k dispozici 

v příloze. 

 

2. Sleva na výuku jazyků na jazykových institutech 

Vedoucí kateder informovali o probíhajících jednáních s jazykovými instituty, a to s cílem 

získat pro studenty IMS slevu na jazykové kurzy. 

 

3. Aktualizace personální části Karolínky 

Vedoucím kateder AS, NRS a ZES bylo připomenuto, že je třeba aktualizovat personální část 

Karolínky. Jedná se především o doplnění nových titulů a ověření, popř. doplnění seznamu 

interních doktorandů. Karolínku lze upravovat v programu DG klient. Termín byl prodloužen 

do 14. 11. 2008. 

 

4. Webové stránky IMS 

a) Rozhodnutí ohledně případné změny webových stránek institutu bylo odloženo na 18. 11. 

2008. Vedoucí kateder byli vyzváni, aby se podívali na internetové stránky vytvářené pomocí 

programu DG klient – např. na web FSV, ISS nebo IKSŽ. 

b) Na webu IMS byly vytvořeny samostatné stránky pro Postgraduální studium.  

 

5. Doktorské obhajoby 

Vedení IMS stanovilo další termín pro obhajoby disertací, a to 30. 3. 2009. 

 

6. Akreditace 

IMS jednalo o podkladech k předloženým akreditacím dvou magisterských oborů 

(Komparativní studia/Comparative Studies a Středoevropská studia/Mitteleuropäische 

Studien). 

 

7. Služební cesty do zahraničí 

J. Vykoukal důrazně připomněl, že je nutné dodržovat základní ustanovení pokynů děkana 

UK FSV o organizaci tuzemských a zahraničních služebních cest; na schůzích kateder to 

připomenou jejich vedoucí všem pracovníkům – základní údaje jsou na adrese Pokyn 

tajemnice č. 7/2007 a Dodatek č. 1 k pokynu tajemnice č. 7/2007. 

 

8. Zkušební komise 

a) Garant bakalářského studia byl pověřen, aby ověřil a případně doplnil seznam pedagogů, 

kteří mohou zasedat v komisích u bakalářských státnic. Všichni členové komise musí mít 

přinejmenším titul Mgr./M.A. 

b) Garanti magisterských oborů byli pověřeni, aby ověřili a případně doplnili seznam 

pedagogů, kteří mohou zasedat v komisích u magisterských státnic. Všichni členové komise 

musí mít přinejmenším titul PhD./CSc. 

c) Předsedové oborových rad byli pověřeni, aby ověřili a případně doplnili seznam pedagogů, 

kteří mohou zasedat v komisích u doktorských státnic. Všichni členové komise musí mít 

přinejmenším titul PhD./CSc. 

http://ims.fsv.cuni.cz/index.php?module=cms&action=page&id_page=18&lng=cs_CZ
http://www.fsv.cuni.cz/FSV-880.html
http://www.fsv.cuni.cz/FSV-880.html
http://www.fsv.cuni.cz/FSV-104.html


d) Současné seznamy jsou k dispozici u paní Černé. Případné změny je třeba nahlásit L. 

Filipové do 14. 11. 2008. 

 

9. Mimořádné odměny pro doktorandy 

Předsedové oborových rad předloží na základě návrhů, které dostanou od vedoucích kateder, 

návrhy na mimořádná doktorandská stipendia, a to do 30. 11. 2008. 

 

10. Volby do Studentské samosprávy IMS 

Volby do SIMS se uskuteční 13. a 14. 11. 2008. Vedení IMS žádá SIMS o brzkou zprávu o 

výsledku voleb. Zástupce nově zvolené SIMS je zván na příští poradu vedení. 

 

11. Informace z kolegia děkana 

a) Ředitel IMS informoval o jednání o vládní reformě vědy. 

b) Vedení IMS se seznámilo s navrhovanou Aktualizací Dlouhodobého záměru UK FSV pro 

rok 2009. 

 

12. Úkoly z předchozích porad 

Všechny katedry mají dodat seznam témat bakalářských prací (minimálně 50 návrhů za 

každou katedru), která by mohla být zadána studentům. Témata je vhodné formulovat tak, aby 

se co nejvíce ztížila možnost jejich opsání a aby byla v co největší míře využita literatura 

zakoupená do jinonické knihovny. Seznamy za jednotlivé katedry je třeba poslat J. 

Vykoukalovi do 29. 11. 2008. Katedry se mají také vyjádřit k návrhu, zda má být vypsán další 

bakalářský seminář. 

 

13. Termín příští porady  

Příští porada vedení IMS se koná 18. 11. 2008 od 12.30, místnost J3093. 

 

 

Zapsala: L. Filipová 

Schválil: J. Vykoukal 

 

 

 

Příloha: Přehled žádostí podaných za IMS ke GA UK 

 

 


