
Zápis ze schůze vedení IMS z 20. 11. 2007 

 

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

Omluveni: J. Kučera, L. Švec 

 

1. Kontrola, resp. revize bodů z minulé porady 

a) Jako administrátor doktorandské agendy byl navržen PhDr. Ramzi Abu Eid (interní 

doktorand v 1. ročníku na KAS), který s tímto pověřením vyjádřil souhlas. Oba vedoucí 

oborových rad byli o této skutečnosti informováni. 

b) Byly shromážděny informace ohledně získaných cen a vyznamenání. Jejich soupis bude 

vyvěšen na stránkách IMS do konce roku 2007 (viz příloha 1). 

c) V rámci 5. kola GAUK podali studenti IMS 26 projektů. V loňském kole bylo podáno 17 

projektů (viz příloha 2). 

d) Skupina pověřená přípravou přijímacích zkoušek do bakalářského studia má toto složení: 

K. Kozák (KAS), M. Palán (KNRS), J. Váška (KZES) a J. Vykoukal (KRVES). 

e) Do Akademického senátu FSV UK kandidují za IMS 4 studenti (Matouš Hrdina (současně 

za IKSŽ), Tomáš Nigrin, Jiří Skoupý a Ondřej Timčo) a 2 pedagogové (Zuzana Kasáková a 

Jan Váška). 

 

2. Volby do studentské samosprávy IMS (SIMS) 

Do SIMS byli zvoleni tito kandidáti: Olga Georgievová (bakaláři – 1. ročník), Jonáš Vnouček 

(bakaláři – 2. ročník), Lucie Šafránková (bakaláři – 3. ročník), Kateřina Marková (AS), 

Romana Mynaříková (NRS), Petr Balla (RVES) a Hana Peregrinová (ZES a ES). 

 

3. Hodnocení bakalářského studia v letech 2004/2005-2006/2007 a zimního semestru 

magisterského studia ve školním roce 2007/2008 

K hodnocení studia připravila studentská samospráva IMS elektronický dotazník. O jeho 

vyplnění budou požádáni studenti prvního ročníku magisterského cyklu IMS, a to do 2. 12. 

2007. Vyhodnocení bakalářského studia v letech 2004/2005-2006/2007 předloží SIMS do 10. 

12. 2007. Vyhodnocení magisterského studia v ZS 2007/2008 oznámí SIMS do 4. 3. 2008. 

 

4. Publikace v rámci výzkumného záměru 

a) Je třeba doplnit všechny práce, které byly publikovány v rámci VZ, do bibliografické 

databáze na adrese http://beta.pedf.cuni.cz/biblio/fsv/. Již zanesené údaje lze – poté co je 

zpracuje knihovna – vyhledat na adrese http://publication.fsv.cuni.cz/.  

b) Publikace, které jsou součástí VZ a nebyly ještě vydány (tzv. uplatňované publikace), musí 

být rovněž evidovány. Jejich soupis dodají jednotlivé katedry J. Vykoukalovi do 24. 11. 2008. 

V soupisu bude vyznačeno, které publikace jsou již v tisku a na kterých se ještě pracuje.  

 

5. Akreditace placených programů 

Proběhla debata o finančních aspektech provozu placených cizojazyčných studijních oborů, 

jejichž akreditace se připravuje. 

 

6. Vedení diplomových prací 

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

student studuje. Vedoucí diplomové práce musí alespoň titul PhDr.  

Jednotlivé katedry dodají tajemnici do 14. 12. 2007 tyto informace:  

a) přehled vedoucích diplomových seminářů 

b) přehled možných vedoucích diplomových prací 

c) přehled možných oponentů diplomových prací (z řad interních pracovníků a doktorandů) 

http://beta.pedf.cuni.cz/biblio/fsv/
http://publication.fsv.cuni.cz/


 

 

7. Ověření aktuálního seznamu doktorandů a jejich školitelů 

Vedoucí jednotlivých kateder ověří, zda jsou údaje v seznamu doktorandů aktuální. Seznam 

pro moderní dějiny a mezinárodní teritoriální studia rozeslal J. Vykoukal 18. 11. 2007. Revizi 

je třeba provést do 4. 12. 2007. 

 

8. Výuka povinně volitelných kurzů v bakalářském a magisterském studiu 

Byla zahájena diskuse ohledně kreditového ohodnocení jednotlivých kurzů a počtu 

vypisovaných, zejména povinně volitelných kurzů, dále se projednávala otázka kreditního 

zatížení kurzů a způsobu přidělování kreditů. Jednotliví garanti/katedry shromáždí a pošlou 

tajemnici do 17. 12. 2007 do 12.00 tyto informace: 

a) přehled povinně volitelných kurzů vyučovaných v bakalářském studiu, s vyznačením 

kurzů, které je možné vypsat jednou za dva roky (J. Vykoukal) 

b) přehled povinně volitelných kurzů vyučovaných v magisterském studiu, s vyznačením 

kurzů, které je možné vypsat jednou za dva roky (M. Calda – AS, J. Pešek – NRS, L. Rovná – 

ES a ZES, L. Švec – RVS) 

c) přehled magisterských povinně volitelných kurzů, které lze nabídnout dalším katedrám 

IMS (zajistí garanti jako v bodě b) 

 

9. Využívání učeben 

L. Filipová vyhodnotí na základě rozvrhu v ZS 2007/2008, jak IMS využívá učebny 

v Jinonicích. Termín do 4. 12. 2007.  

 

10. Možnosti studentských cen 

Je třeba sestavit soupis cen, o něž se mohou ucházet studenti se svými pracemi. Soňa 

Mikulová zašle přehled, který dělala o studentských cenách pro KNRS, L. Filipové do 2. 12. 

2007. 

 

11. Aktuální informace z katedry Západoevropských studií 

a) Novým členem KZES se stal Jacques Rupnik. 

b) V rámci Britských studií byl ustaven mezinárodní Advisory Board. 

c) KZES připravuje mediální partnerství s Českým rozhlasem 6 a případně dalšími médii. 

 

12. Termín příští porady 

Příští porada vedení IMS se koná 4. 12. 2007 od 12.30, místnost č. J3093. 

 

 

 

Zapsala: L. Filipová 

Schválil: J. Vykoukal 

 

 

Příloha 1: Ceny a vyznamenání získané na IMS v letech 1996–2007 

Příloha 2: Seznam grantových projektů podaných magistry a doktorandy IMS ke GA UK  

 


