
Zápis ze schůze vedení IMS z 18. 12. 2007 

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) Seznamy doktorandů, aktualizované na základě informací jednotlivých kateder, jsou 

k dispozici u tajemnice IMS. 

b) Vedení IMS se dohodlo, že zápisy z porad vedení institutu se budou rozesílat všem 

pracovníkům IMS (s plným i částečným úvazkem). 

c) V letním semestru 2007/2008 budou dodatečně vypsány kurzy H. Lachmanna o 

hospodářském vývoji sovětského bloku (v angličtině) a O. Klípy na téma menšinové 

problematiky ve středovýchodní Evropě.  

d) Vedoucí kateder upřesní preferenční témata doktorských projektů pro přijímací pohovory 

na akademický rok 2008/2009. Návrhy je třeba poslat garantům doktorského studia (J. 

Kučerovi a J. Peškovi), řediteli IMS a tajemnici IMS do 21. 12. 2007. 

 

2. Vedoucí a oponenti diplomových prací 

a) Vedením diplomových prací mohou být pověřeni pouze členové katedry, na níž příslušný 

student studuje. Vedoucí diplomové práce musí alespoň titul PhDr. (viz zápis z 20. 11. 2007). 

b) Doporučovaná kvalifikace oponentů diplomových prací je PhDr. V odůvodněných 

případech (např. u odborníků z praxe) stačí titul Mgr. 

 

3. Skladba kurzů na IMS 

a) Na základě informací J. Vykoukala (garanta bakalářského studia) je do jednoho povinně 

volitelného bakalářského kurzu zapsáno v průměru 19,5 studenta. Tento průměr je stabilní 

s malou odchylkou za poslední čtyři roky, a to i při zvyšujícím se počtu přijímaných studentů. 

Důvodem jsou častější výjezdy do zahraničí v rámci programu Erasmus/Sokrates a volný 

režim, který panuje při výběru volitelných předmětů a uplatňování takto získaných kreditů; 

studenti méně čerpají z přídělu 50 kreditů určených na povinně volitelné předměty. 

b) Katedry, které tak ještě neučinily, připraví seznam magisterských povinně volitelných 

předmětů, které lze vypisovat jednou za dva roky. 

c) Po dokončení zápisu do letního semestru 2007/2008 (v týdnu od 3. 3. 2008) bude 

domluven definitivní seznam všech povinně volitelných předmětů, které se budou vyučovat 

každoročně, a seznam povinně volitelných předmětů vypisovaných jednou za dva roky. 

 

4. Výuka jazyků  

Studentská samospráva IMS (SIMS) byla pověřena, aby se studentem O. Timčem projednala 

jeho návrh na změny ve výuce cizích jazyků. Vzhledem k tomu, že existuje několik verzí 

„reformy“ jazykové přípravy, rozhodlo se vedení IMS požádat SIMS o vypracování 

konstruktivního stanoviska, s nímž by bylo možné dále pracovat. 

 

5. Hodnocení výzkumného záměru  

Vzhledem k úspěšným výsledkům při řešení výzkumného záměru byla FSV přesunuta v 

hodnocení ze skupiny B (výchozí zařazení) do skupiny A. 

 

6. Sedmý rámcový program 

a) L. Rovná poskytla základní informace k 7. rámcovému programu. Z tohoto programu lze 

získat prostředky na mezinárodní výzkumné projekty, na nichž se podílí menší skupina 

institucí. Mezi partnery mohou být také instituce ze států ležících mimo EU (informace na 

adrese http://cordis.europa.eu/fp7/dc/index.cfm?fuseaction=UserSite.FP7OpenCallsPage). 

http://cordis.europa.eu/fp7/dc/index.cfm?fuseaction=usersite.fp7opencallspage


b) L. Rovná rozešle informace o vypsaných tématech a termínech na podání žádostí. 

c) Vedení IMS se také rozhodlo projednat prostřednictvím KZES možnosti plynoucí z čerpání 

evropských fondů. 

 

7. Juvenilia Territorialia 

J. Pešek požádal ediční radu periodického bakalářského sborníku Juvenilia Territorialia, aby 

předložila návrh dalšího svazku a stanovila jeho odpovědného redaktora. 

 

8. Objednávky knih v rámci výzkumného záměru 

Vedoucí jednotlivých kateder dodají J. Vykoukalovi návrhy na objednávky knih z prostředků 

VZ do 31. 1. 2008. Každá katedra má k dispozici částku ve výši 50 000 Kč. U každého 

požadovaného titulu je třeba uvést autora, název, místo vydání, nakladatelství, rok vydání, 

ISBN a předběžnou cenu. 

 

9. Revize technického vybavení IMS 

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.  

 

10. Uzavírání indexu 

Studenti, kteří žádají o uzavření indexu, musí příslušnému garantovi předložit výpis 

absolvovaných předmětů (tzv. transkript) z Tajemníka. Garantům bylo připomenuto, že mají 

zkontrolovat, zda počet volitelných předmětů (vyznačeny písmenem „U“) nepřekročil 

maximální povolený počet kreditů. Ten činí 18 kreditů v bakalářském programu a 12 kreditů 

v magisterském programu. 

 

11. Komise UK pro jednání s Národní knihovnou 

J. Pešek byl prorektorem Štechem jmenován jako zástupce FSV do univerzitní komise, která 

jedná s Národní knihovnou o využití Klementina (první jednání proběhlo 13. 12. 2007). 

Ředitel IMS o tomto informuje děkana UK FSV. 

 

12. Termín příští porady 

Příští porada vedení IMS se koná 8. 1. 2008 od 12.30, místnost č. J3093.  

 

13. Úkoly z předchozích porad 

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

variantách (minimální a maximální, resp. realistické a optimální/optimistické). Termín do 28. 

1. 2008 do 12.00. 

b) 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. 

c) Příprava podkladů pro akreditaci Moderních dějin a Mezinárodních teritoriálních studií 

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

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

Spoluprací byl pověřen D. Emler. 

 

  

Zapsala: L. Filipová 

Schválil: J. Vykoukal 


