
Zápis ze schůze vedení IMS z 7. 10. 2008 

 

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

Omluveni: O. Georgievová, L. Švec 

 

1. Termíny dalších porad 

Porady vedení IMS se budou konat v ZS 2008/2009 v následujících termínech: 21.10., 4.11., 

18.11., 2.12. a 16.12.2008, vždy v čase 12.30-13.50 v místnosti J3093. 

 

2. Fond mobility 

J. Vykoukal informoval o projektech předložených s žádostí o podporu z Fondu mobility. 

Vedení IMS rozhodlo, že podané žádosti mají být podpořeny v tomto pořadí: 

1. Pobyt hostujících pedagogů z Velké Británie (prof. I. McLean a dr. A. Butt-Philip) na 

IMS v letním semestru 2009 

2. Doktorský studijní pobyt M. Vojty 

3. Magisterský studijní pobyt R. Oravce (v rámci meziuniverzitních dohod) 

4. Magisterský studijní pobyt L. Kopřivové (v rámci meziuniverzitních dohod) 

5. Magisterský studijní pobyt P. Bruny (v rámci meziuniverzitních dohod) 

6. Magisterský studijní pobyt K. Horanské (formou free-mover) 

 

3. Grantová agentura UK 

Grantová agentura UK vyhlásila nové kolo soutěže pro doktorandy a magisterské studenty. 

Podrobné informace (včetně vstupu do elektronické přihlášky) jsou na adrese 

http://www.cuni.cz/UK-199.html. Vedoucí kateder budou o tomto informovat své magisterské 

studenty a doktorandy ve svém dosahu a zajistí odpovídající množství přihlášek kvalitních 

projektů. V případě magistrů je registrace online přihlášky podmíněna předchozí registrací 

tezí diplomní práce v SIS! Žádosti je třeba odeslat na oddělení vědy do 5. 11. 2008. 

 

4. Přijímací řízení 

a) J. Vykoukal seznámil vedení IMS s výsledky dodatečného přijímacího řízení do 

bakalářského studia na IMS. Do denního studia MTS bylo přijato 19 studentů, do 

kombinovaného oboru Teritoriální studia bylo přijato 20 studentů. 

b) Přijímací řízení v roce 2009 proběhne do bakalářského a magisterského studia stejným 

způsobem jako v roce 2008. 

 

5. Studium na IMS v akademickém roce 2008/2009 

V tomto akademickém roce byly na IMS otevřeny 2 nové obory: Česko-německá studia pro 

bakaláře (ve spolupráci s univerzitou v Řeznu) a Central and Eastern European Studies pro 

magistry (v rámci evropského programu Erasmus Mundus). 

 

6. Doktorské studium 

a) V ZS 2008/2009 se bude konat doktorandský seminář J. Kučery a kurz Filosofie a 

metodologie vědy F. Ochrany. V LS 2009 budou probíhat metodologické semináře P. Druláka 

a J. Peška. 

b) V komisi, která bude řídit doktorské státní zkoušky 24. 10. 2008, budou zasedat M. Calda, 

M. Perottino, J. Pešek a L. Švec. 

c) Vedoucí kateder zjistí do příští porady vedení, kteří doktorandi plánují v ZS 2008/2009 

skládat státní zkoušku nebo předkládat disertaci k obhajobě. 

 

http://www.cuni.cz/UK-199.html
http://www.fsv.cuni.cz/FSV-25-version1-Metodolseminar.doc


7. Nedostatek učeben v Jinonicích 

a) Rada areálu Jinonice jednala 4. 9. 2008 z podnětu FHS o nedostatku učeben v Jinonicích. 

Zápis z jednání je k dispozici na webu. 

b) Vedení IMS pověřilo proděkana J. Kučeru, aby na vedení FSV projednal postup fakulty 

v případě, že FF přesune výuku a pracovny z Jinonic do Klementina, a tím se uvolní část 

jinonického areálu. 

 

8. Aktualizace Karolínky a sylabů 

a) Vedoucí kateder byli pověřeni, aby zajistili aktualizaci údajů v personální části Karolínky. 

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

doktorandů. 

b) Všichni vyučující byli vyzváni, aby u nově vypsaných předmětů doplnili v systému 

Tajemník/SIS sylaby, anglické názvy předmětů a všechny další údaje, které je nutno 

poskytovat v angličtině. 

 

9. Koordinátor Erasmu 

Program Erasmus bude v akadem. roce 2008/2009 koordinovat Lukáš Pachta, interní 

doktorand na katedře ZES. 

 

10. Evidence publikační činnosti 

Všichni pracovníci IMS byli vyzváni, aby průběžně doplňovali výsledky své publikační 

činnosti do fakultní databáze. Evidovat se mají pouze ty práce, které jsou vykazovány 

s kódem výzkumného záměru IMS nebo osobního grantu. 

 

11. Reforma vědní politiky FSV UK 

Vedení IMS diskutovalo o předložené reformě vědní politiky FSV. 

 

12. Sleva na výuku jazyků na jazykových institutech 

Vedoucí kateder informovali o pokračujících jednáních se zástupci jazykových institutů, popř. 

jazykových škol o slevě pro studenty IMS. 

 

13. Čerpání dovolené 

Ředitel IMS opět upozornil na nutnost průběžného čerpání dovolené, vedení IMS také jednalo 

o způsobu, jak zjistit výši náhrad za dovolenou vyplácených v rámci rozpočtových a 

mimorozpočtových prostředků a případně zajistit financování těchto náhrad. 

 

14. Termín příští porady  

Příští porada vedení IMS se koná 21. 10. 2008 od 12.30, místnost J3093. 

 

 

Zapsala: L. Filipová 

Schválil: J. Vykoukal 

 

 

 

http://www.jinonice.cuni.cz/zapis.php?id=40
http://beta.pedf.cuni.cz/biblio/fsv/

