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Zápis ze schůze vedení IMS z 23. 10. 2007 

 

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

J. Vykoukal 

 

1. Termíny příštích porad 

- Příští porady byly domluveny na tyto termíny: 6. 11., 20. 11., 4. 12., 18. 12. 2007. Porady se 

konají vždy v čase 12.30-13.50 v místnosti J3093. 

 

2. Kontrola bodů projednávaných na minulé poradě 

a) J. Vykoukal opětovně upozornil na nezbytnost průběžné komunikace mezi vedoucími 

jednotlivých kateder a studenty příslušného magisterského oboru. 

b) V rámci smluv Sokrates/Erasmus byly navrženy nové smlouvy (Bukurešť, Kluž, Lublaň, 

Sofie a Vídeň), dále došlo k úpravě počtu přijíždějících studentů z řezenské univerzity 

s ohledem na potřeby nově zřizovaného studijního oboru Česko-německá studia. 

c) Zatím nebyly dodány žádné návrhy na výjezdy v rámci meziuniverzitních smluv, termín 

byl prodloužen do pátku 26. 10. 2007. 

d) Pokračovat v průběžné kontrole doplňování publikací do fakultní bibliografické databáze. 

e) Pokračovat v přípravě podkladů pro změny ve vydávání AUC-Studia Territorialia (pověřen 

David Emler). 

 

3. Vyhláška o uznávání studijních povinností 

Ředitel IMS připravil a k připomínkám předložil návrh vyhlášky o uznávání studijních 

povinností – text bude ještě předán ke konzultaci SIMS. Pro snazší a jednotný postup při 

uznávání studijních povinností bude během akademického roku 2007/2008 připraven manuál 

studia pro studenty všech tří úrovní studia (Bc., Mgr., PhD.). Na přípravě tohoto manuálu se 

budou podílet jednotlivé katedry i SIMS. Studenti budou mít manuál k dispozici od příštího 

akademického roku. 

 

4. Nové akreditace 

V akademickém roce 2007/2008 se budou podávat žádosti o tyto akreditace: 

a) v českém jazyce: 

- Doktorský program Mezinárodní teritoriální studia na čtyři roky (dosud tříletý program). 

- Doktorský program Moderní dějiny na čtyři roky (dosud tříletý program). 

Podklady pro obě akreditace je třeba připravit do 15. 2. 2008. U obou doktorských 

programů je nutno dořešit, zda lze akreditovat i jejich cizojazyčnou verzi a zda musí 

být cizojazyčné studium placené.  

b) cizojazyčné: 

- Magisterský obor European Studies. 

- Magisterský obor East-European Studies. 

- Magisterský obor Deutsche Studien. 

 

Ve fázi projednávání je společný doktorský program s univerzitou v Düsseldorfu. 

 

5. Postgraduální studium 

a) J. Kučera a J. Pešek informovali o zasedání vedoucích oborových rad. Vedoucím kateder 

předali soupis současných doktorandů s žádostí, aby potvrdili, popř. ověřili skutečný stav 

studia u doktorandů své katedry, zejména v těch případech, které oborová rada nedoporučila 

k zápisu. 
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b) Vedoucí oborových rad se dohodli, že doktorandskou agendou bude na IMS pověřena 

jedna osoba (nejlépe z 1. ročníku doktorského studia), která bude zajišťovat kontakt mezi 

pedagogy a paní Hlaváčkovou, referentkou pro postgraduální studium. Tuto osobu je třeba 

vybrat co nejdříve. 

c) Pro přijímací zkoušky na akademický rok 2008/2009 se mají definovat tematické okruhy, a 

to pro oba doktorské studijní programy. Vedoucí kateder zašlou své návrhy J. Kučerovi a J. 

Peškovi do 15. 12. 2007. 

d) V připravované akreditaci je zapotřebí upravit některé zastaralejší nebo ne zcela adekvátní 

formulace. 

e) Nejbližší termín obhajob a doktorských státních zkoušek je 27. 11. 2007 v Rytířské, č. 206, 

od 13.30 (čas se může změnit podle počtu přihlášených). Členy komise budou M. Calda, J. 

Pešek, L. Rovná, P. Svobodný, L. Švec, O. Tůma. Další termíny obhajob a zkoušek budou 

vypsány na přelom února a března a na květen 2008. Na tyto termíny je třeba upozornit 

především studenty v osmém ročníku. 

f) Za absolventy postgraduálního studia získal IMS 200 000 Kč; o jejich využití (do konce 

roku 2007!) rozhodnou oborové rady. 

g) Na konci roku 2007 budou k dispozici rovněž prostředky na doktorandské odměny 

v podobě mimořádných stipendií. Jednotlivé katedry připraví do 3. 11. 2007 seznam 

doktorandů (i se stručným odůvodněním) navržených k odměně. 

h) Bylo připomenuto, že studentům v doktorském programu se zvyšuje po složení státní 

závěrečné zkoušky stipendium o 1500 Kč. 

i) Prof. Ochrana (CESES) nabídl na letní semestr výuku kurzu „Filozofie a metodologie 

vědy“. J. Pešek prosí vedoucí kateder o jejich stanovisko k tomuto návrhu. 

 

6. Anglické názvy předmětů v Tajemníku 

Do Studentského informačního systému (SIS, býv. Tajemník) je třeba doplnit anglické názvy 

předmětů. Přístup k příslušnému formuláři je následující: www.fsv.cuni.cz → SIS UK → 

přihlásit se → ikona se šipkou (změna modulu) → úprava anglických názvů předmětů → 

kliknout na kód červeně vyznačených kurzů). Anglické překlady jsou nezbytné pro vystavení 

transkriptu známek, který dostávají absolventi společně s diplomem. Za doplnění překladů 

zodpovídají jednotlivé katedry. Termín do 3. 11. 2007. 

 

7. Webové stránky IMS 

a) Na webu IMS bude zveřejněn soupis cen a vyznamenání, které získali studenti a pracovníci 

IMS. Jmenovitý soupis je třeba dodat za jednotlivé katedry tajemnici IMS do 3. 11. 2007. 

Připojení fotografické dokumentace je vítáno. 

b) Je třeba vytvořit anglickou verzi webových stránek IMS. Úkolem byla pověřena katedra 

Amerických studií. Návrh termínu a způsobu zpracování předloží M. Calda na příští poradě 

vedení. 

 

8. Diskuse o oboru 

a) Na IMS byla v létě 2007 zahájena diskuse o oboru. Dosavadní příspěvky na toto téma jsou 

k dispozici na stránkách IMS, odkaz „diskuse“ 

 http://ims.fsv.cuni.cz/index.php?module=cms&action=page&id_page=198&lng=cs_CZ.  

b) V zimních semestru 2007/2008 proběhnou k této otázce dvě setkání věnovaná 

bakalářskému studiu, a to ve vybrané pátky od 14.00. Na první schůzce (30. 11. 2007) bude 

představena dosavadní podoba bakalářského programu, na druhém setkání (14. 12. 2007) se 

bude diskutovat o možných koncepčních úpravách bakalářského programu. Sekretariát zajistí 

místnost pro případné větší množství účastníků diskuse. 

 

http://ims.fsv.cuni.cz/index.php?module=cms&action=page&id_page=198&lng=cs_CZ
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9. Semináře IMS 

Bylo navrženo obnovit konání seminářů IMS na odborná témata, určených pedagogům i 

studentům, vítaná by byla rovněž účast bývalých pracovníků IMS a jeho absolventů. Návrhy 

témat na ZS zašlou vedoucí kateder tajemnici IMS do 31. 10. 2007.  

 

10. Problém s plagiáty 

V souvislosti s očekávaným projednáváním plagiátu u bakalářské práce Tomáše Lehrla před 

fakultní disciplinární komisí (29. 10. 2007) byli vedoucí kateder opětovně vyzváni, aby 

důsledně postupovali proti plagiátům. Pokud je podvod odhalen při státnicích či jiné oficiální 

zkoušce nebo v závěrečných pracích, je třeba předat věc disciplinární komisi, pokud 

pedagogové narazí na jakoukoliv formu plagiátu ve vlastní výuce (seminární práce atp.), 

dotyčného studenta z kurzu vyloučí. Disciplinární řízení na úrovni FSV není v těchto 

případech zatím možné prosadit. 

 

11. Oponentura výzkumného záměru na MŠMT 

Informace o průběhu oponentury Výzkumného záměru FSV UK před komisí MŠMT ČR, 

další perspektivy práce na VZ IMS. 

 

12. Dlouhodobý záměr FSV UK 

Připomínky k Dlouhodobému záměru FSV UK předá ředitel IMS vedení fakulty. 

 

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

magisterského studia ve školním roce 2007/2008 

a) J. Vykoukal požádal zástupce SIMS, aby ve spolupráci s prvním ročníkem magisterského 

studia vypracovali jednak zprávu o průběhu, charakteru, dojmech a zkušenostech 

z uplynulých tří let bakalářského studia, jednak aby podobným způsobem připravili po 

uplynutí ZS 2007/2008 předběžný audit jednotlivých magisterských studijních oborů v tomto 

semestru. 

b) Tyto audity by měly vytvořit stabilní zpětnou vazbu od studentů směrem k pedagogům 

a vedení IMS. Jejich předpokladem je zpracování trvalejší metodiky zohledňující například 

metody „peer reviews“ nebo ratingových hodnocení zahraničních vysokých škol a univerzit. 

Metodika by se měla připravit ve spolupráci vedení IMS a SIMS během tohoto školního roku. 

 

14. Publikování výsledků projektu KZES 

a) L. Rovná dodá J. Vykoukalovi informace ohledně studií, které vznikly v rámci 

mezinárodního projektu katedry Západoevropských studií. Je třeba specifikovat především 

počet studií, jejich přibližný rozsah a autory (termín do 30. 10. 2007). 

 

15. Informace ke grantům Grantové agentury Akademie věd 

L. Švec informoval, že GA AV ČR zrušila publikační granty. Náklady na vydání publikace je 

proto nutné zahrnout přímo do rozpočtu vlastního výzkumného grantu. 

 

16. Nákup techniky 

a) Do konce roku 2007 budou zakoupeny na pracoviště  Rytířská 31 potřebné počítačové 

stanice (případně tiskárna), v jednání je nákup nové kopírky. 

 

Zapsala: L. Filipová 

Schválil: J. Vykoukal 


