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Zápis ze schůze vedení IMS z 8. 1. 2008 

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

Omluveni: J. Kučera 

 

1. Revize bodů z minulé porady 

a) L. Rovná a L. Švec dodají preferenční témata doktorských projektů pro přijímací 

pohovory na akademický rok 2008/2009. Je třeba, aby návrhy byly dodány J. Kučerovi, J. 

Peškovi a J. Vykoukalovi co nejdříve, nejpozději do 11. 1. 2008. 

b) J. Kučera bude zastupovat J. Peška na příštím zasedání Komise UK pro jednání s Národní 

knihovnou. 

c) Zápis z porady vedení IMS bude rozesílán také všem interním doktorandům. 

 

2. Habilitační komise 

Je třeba sestavit habilitační komise pro tyto pedagogy: 

a) M. Perottino – obor: mezinárodní teritoriální studia, předsedkyně komise: L. Rovná 

b) F. Raška – obor: moderní dějiny, předsedkyně komise: S. Raková 

c) E. Souleimanov – obor: mezinárodní teritoriální studia, předsedkyně komise: L. Rovná 

Příslušné katedry dodají své návrhy J. Vykoukalovi do 29. 1. 2008. V každé komisi musí být 

dva internisté a tři externisté. Za externistu je považována osoba, která nemá na Univerzitě 

Karlově žádný pracovní úvazek. 

 

3. Státní závěrečné zkoušky 

a) Bakalářské státní zkoušky se budou konat v pátek 1. 2. 2008 od 8.00. Zatím jsou plánovány 

dvě komise. Jejich složení bude oznámeno v týdnu od 28. 1. 2007.  

b) Složení komisí pro magisterské státní zkoušky je třeba oznámit paní Černé do 28. 1. 2008. 

Seznam členů komise musí být podepsán garantem příslušného studijního oboru. 

 

4. Oborové rady pro doktorské programy 

V rámci příprav čtyřleté akreditace doktorských programů je třeba aktualizovat složení 

oborových rad. J. Vykoukal zpracuje návrhy obou garantů a pošle je všem vedoucím kateder. 

Definitivní návrhy na obsazení oborových rad budou projednány na poradě 29. 1. 2008. 

 

5. Menší studentské práce 

a) Byla připomenuta dohoda vedení IMS ohledně zkoušek z povinných magisterských 

předmětů. Předpokladem pro úspěšné složení zkoušky z každého povinného předmětu je 

napsání recenze na relevantní publikaci. Obvyklý rozsah recenze, resp. zprávy činí dvě 

normostrany. Tato povinnost by měla být uvedena v sylabu a její plnění bude od letního 

semestru striktně vyžadováno. Zdařilé zprávy a recenze budou publikovány. 

b) Katedra amerických studií plánuje zveřejnění vybraných písemných referátů a seminárních 

prací na internetu. 

 

6. Formální úprava kvalifikačních prací 

Pokyn děkana týkající se formální úpravy a odevzdávání kvalifikačních prácí je k dispozici na 

stránkách studijního oddělení http://www.fsv.cuni.cz/FSV-146.html. Šablona pro formální 

úpravu práce je ke stažení na adrese http://www.fsv.cuni.cz/FSV-146-version1-

Sablona_pro_psani_zaverecnych_praci_2.doc. 

 

 

 

http://www.fsv.cuni.cz/FSV-146.html
http://www.fsv.cuni.cz/FSV-146-version1-Sablona_pro_psani_zaverecnych_praci_2.doc
http://www.fsv.cuni.cz/FSV-146-version1-Sablona_pro_psani_zaverecnych_praci_2.doc
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7. Metodologický seminář pro doktorandy 

Je třeba připravit program Metodologického semináře pro doktorský program Moderní dějiny 

na letní semestr 2007/2008. Vedoucí kateder zašlou návrhy témat za své pracovníky tajemnici 

IMS do 15. 2. 2008. Výsledný program semináře bude projednán na schůzi vedení 19. 2. 

2008. 

 

8. Změny ve výuce od akad. roku 2008/2009 

a) L. Rovná nebude od akad. roku 2008/2009 vyučovat kurzy týkající se Kanady. Výuku 

může převzít Ing. Magdalena Fiřtová, PhD. Zároveň by se mělo zvážit celkové zapojení M. 

Fiřtové do práce institutu. 

b) J. Pešek nebude od akad. roku 2008/2009 přednášet kurz Jednota evropské kultury 

v dějinách (MM289). 

 

9. Sedmý rámcový program 

Z prostředků 7. rámcového programu lze žádat o finance na výzkumné projekty. Termíny na 

podání žádostí jsou 18. 3. a 12. 8. 2008 (podle typu žádosti); více na adrese oddělení vědy 

http://www.fsv.cuni.cz/FSV-149.html. Podrobnější informace o projektech podávaných 

v rámci tohoto programu sdělí L. Rovná na poradě 19. 2. 2008. 

 

10. Strukturální fondy 

L. Rovná podala informaci o stavu jednání o možném zapojení IMS do projektů 

financovaných z evropských strukturálních fondů. 

 

11. Výzkumný záměr 

J. Vykoukal informoval o financování výzkumného záměru v letech 2008-2010. 

 

12. Stravování v Jinonicích 

Vedení IMS pověřuje ředitele J. Vykoukala, aby na děkanát vznesl podnět/žádost o řešení 

zcela nevyhovující dostupnosti a kvality stravování v Jinonicích. 

 

13. Přístup do budovy v Rytířské ulici 

Ministerstvo zahraničních věcí dokončilo rekonstrukci budovy v Rytířské. Nově má být 

zaveden vstup na karty. V této souvislosti je třeba vyřešit přístup do budovy jak pro 

pedagogy, tak pro studenty.  

 

14. Termín příští porady 

Příští porada vedení IMS se koná 29. 1. 2008 od 12.30, místnost č. J3093. 

 

15. Úkoly z předchozích porad 

a) M. Calda připraví test z anglického jazyka do 30. 1. 2008. Jedná se o vzorové zadání pro 

přípravu přijímacích zkoušek na IMS z druhého jazyka. 

b) Vedoucí jednotlivých kateder dodají J. Vykoukalovi návrhy na objednávky knih 

z prostředků výzkumného záměru do 31. 1. 2008. Každá katedra má k dispozici částku ve 

výši 50 000 Kč. 

c) Vedoucí kateder připraví soupis požadavků, které mají jednotlivé katedry na technické 

vybavení pracoviště. Požadavky je třeba zaslat J. Vykoukalovi, a to do 31. 1. 2008.  

d) Vedoucí kateder zašlou tajemnici IMS návrh prostorových požadavků, a to ve dvou 

variantách (minimální a maximální, resp. realistické a optimální/optimistické). Termín do 11. 

2. 2008 do 12.00. 

http://www.fsv.cuni.cz/FSV-149.html
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e) Příprava podkladů pro akreditaci Moderních dějin a Mezinárodních teritoriálních studií 

jako čtyřletých doktorských programů. Termín do 15. 2. 2008. 

f) J. Pešek předloží do 19. 2. 2008 koncept konverze Studií Territorialií na čtvrtletník. 

Spoluprací byl pověřen D. Emler. 

 

 

Zapsala: L. Filipová 

Schválil: J. Vykoukal 

 


