
Zápis ze schůze vedení IMS z 4. 12. 2007 

 

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

Omluveni: J. Kučera 

 

1. Termíny dalších porad 

Byly domluveny termíny porad v novém roce, a to 8. 1. 2008, 29. 1. 2008 a 19. 2. 2008, vždy 

ve 12.30-14.00. Sekretariát zajistí, aby byla místnost J3093 v tuto dobu volná, popř. 

zarezervuje náhradní místnost.  

 

2. Revize bodů z minulé porady 

a) Do Akademického senátu FSV UK byli za IMS zvoleni Z. Kasáková a J. Váška do 

pedagogické komory a T. Nigrin do studentské komory. 

b) Vedoucí jednotlivých kateder zkontrolovali údaje v seznamu doktorandů a jejich školitelů. 

Seznam zjištěných změn pošlou tajemnici do 7. 12. 2007. 

 

3. Nové grantové projekty u GA ČR a GA AV 

a) U Grantové agentury ČR uspěl IMS s jedním projektem: 407/08/0867, Lenka Rovná, 2 

roky, Transformace Westminsterského modelu a proměna britského státu a politiky: bilance 

10 let vlády T. Blaira a New Labour 

b) U Grantové agentury Akademie věd uspěl IMS s jedním projektem: IAA801040802 

(standardní), Bohdan Zilynskyj, 3 roky, Hyppolit Olgerd Boczkowski – život a dílo 

 

4. Oborová rada Grantové agentury UK  

Do oborové rady GAUK byl za IMS navržen J. Vykoukal. 

 

5. Využití učeben v Jinonicích 

L. Filipová informovala o využití jinonických učeben pro výuku IMS v zimním semestru 

2007/2008, a to s následujícími závěry: 

a) Týdenní výuka bakalářských a magisterských kurzů na IMS činí 162 učebních hodin. 

b) IMS disponuje v Jinonicích místnostmi pro 151 učebních hodin, přičemž více než čtvrtina 

místností (40) připadá na pátek. 

c) Chybějící prostory jsou zajišťovány vypůjčením místností od IPS, ISS, KJP a FHS; výukou 

v nestandardních místnostech (např. J3006, J3093, J1035) nebo přesunutím výuky do Rytířské 

(resp. ÚSD nebo ÚMV). 

d) Za současné situace nelze v žádném případě zvyšovat počet vyučovacích hodin. Vzhledem 

k tomu, že ostatní instituty přijímají stále více studentů, nelze dlouhodobě počítat s jejich 

půjčenými učebnami. 

e) Na sestavování rozvrhu má dosti negativní vliv nerovnoměrné rozdělení malých a velkých 

místností, jimiž IMS disponuje v průběhu týdne. 

 

6. Aktualizace Karolínky na LS 2007/2008 

a) Garanti oborů ověří, zda jsou v Karolínce na letní semestr 2007/2008 

(http://karolinka.fsv.cuni.cz/KFSV-102.html) uvedeny aktuální údaje. Jedná se především o 

doplnění nových kurzů či vyřazení nevyučovaných kurzů. Tato kontrola se týká všech 

magisterských i bakalářských kurzů.  

b) Úpravy v Karolínce provádí pro magisterské obory paní Jirsová (tel.: 222 112 218, 

222 112 264, email: jirsova@fsv.cuni.cz). Aktualizaci údajů pro bakalářský cyklus zajistí J. 

Vykoukal. 

c) Soupis změn je třeba poslat pro informaci tajemnici, a to do 17. 12. 2007. 

http://www.fsv.cuni.cz/FSV-279.html
http://karolinka.fsv.cuni.cz/KFSV-102.html


 

7. Bakalářské a diplomové práce 

a) Garanti oborů zajistí, aby ve státnicovém termínu v ZS 2008 (viz harmonogram) studenti 

odevzdávali bakalářské/diplomové práce také v elektronické podobě. K té je třeba připojit 

formulář, v němž student poskytuje/neposkytuje souhlas se zveřejněním práce (formulář 

Dohoda o podmínkách užití vysokoškolské kvalifikační práce je přílohou tohoto zápisu, ke 

stažení je na webové nástěnce IMS). 

b) Garanti oborů zajistí, aby po odevzdání a schválení tezí bakalářských a diplomových prací 

byly tyto práce zadány v SIS Tajemníkovi (ikonka Vypisování témat prací). 

c) Studenti jsou povinni odevzdat teze bakalářských a diplomových prací ve 

stanoveném termínu. Pokud tak neučiní, nebude jim povolen zápis do prvního dílu 

bakalářského/diplomního semináře, což znamená automatické prodloužení studia o jeden 

semestr. 

d) Formální rysy všech typů kvalifikačních prací upravuje nový Pokyn děkana číslo 28/2007, 

garanti obdrželi tištěnou verzi minulý týden. 

 

8. Doktorské studium 

a) Vedení IMS rozhodlo o zavedení interního řízení, jímž musí projít všechny disertační práce 

před podáním k obhajobě. Vytištěná disertace bude za tímto účelem odevzdána na sekretariát 

deset týdnů před vlastní obhajobou. Doktorandi, kteří plánují obhajobu v týdnu od 12.-16. 5. 

2008 (což je termín obhajob pro LS akademického roku 2007/2008), musí dodat vytištěnou 

disertaci do 29. 2. 2008. V interním řízení bude ověřeno, zda práce splňuje všechny formální 

požadavky. Pokud tak tomu nebude, obhajoba nebude povolena! Oba předsedové oborových 

rad zajistí, aby toto rozhodnutí včetně informace o letním termínu (12.-16.5.2008) bylo do 15. 

12. 2007 zasláno všem doktorandům, zejména těm, kterých se to bezprostředně týká. 

b) Definitivní verzi disertační práci je třeba odevzdat také v elektronické podobě a doplnit 

formulářem, v němž student poskytuje/neposkytuje souhlas se zveřejněním textu (formulář 

Dohoda o podmínkách užití vysokoškolské kvalifikační práce je přílohou tohoto zápisu, ke 

stažení je na webové nástěnce IMS).  

c) Začala diskuse o definici a plnění povinností interních doktorandů. 

d) Vedoucí kateder byli vyzváni, aby navrhli doktorandy na mimořádné odměny. Návrhy je 

třeba zaslat J. Peškovi co nejdříve. 

 

9. Studia Territorialia (AUC-ST) 

a) Vedení IMS se dohodlo na převedení AUC-ST ve čtvrtletník. 

b) V AUC-ST budou publikovány tematické příspěvky a samostatné studie, recenze a 

informace o přírůstcích v jinonické knihovně, a to česky a v hlavních evropských jazycích. 

c) Na financování redakčních prací a vydávání časopisu bude podán projekt v rámci 

Rozvojových programů pro vysoké školy. Předběžný časový harmonogram je následující: 

červen 2008 – vypsání programu, září 2008 – schvalování programu, leden 2009 – začátek 

financování. 

d) Do 19. 2. 2008 předloží J. Pešek jako předseda redakční rady AUC-ST koncept této 

konverze. Spoluprací byl pověřen Mgr. David Emler, interní doktorand na katedře NRS. 

 

10. Publikace v rámci výzkumného záměru 

a) J. Vykoukal informoval o publikačních výsledcích IMS v rámci VZ dle aktuálního stavu 

fakultní bibliografické databáze. 

b) Bylo znovu připomenuto, že texty otiskované v některých časopisech typu Mezinárodní 

politika apod. nejsou z hlediska potřeb VZ nijak bodovány. Vedoucí dílčích týmů VZ IMS, tj. 

http://karolinka.fsv.cuni.cz/KFSV-76.html
http://ims.fsv.cuni.cz/pub/01_IMS/nastenka_prilohy/Dohoda%20o%20podminkach%20uziti%20vysokoskolske%20kvalifikacni%20prace.doc
http://www.fsv.cuni.cz/FSV-151.html
http://ims.fsv.cuni.cz/pub/01_IMS/nastenka_prilohy/Dohoda%20o%20podminkach%20uziti%20vysokoskolske%20kvalifikacni%20prace.doc


vedoucí kateder zajistí, aby jejich pracovníci své příspěvky, psané pro VZ IMS, v těchto 

typech periodik nepublikovali! 

 

11. Prostorová situace IMS 

V souvislosti s jednáním proděkanů UK FSV (viz zápis z 26. 11. 2007, bod 3d) byli vedoucí 

kateder vyzváni, aby připravili a předložili návrh na řešení prostorové situace svých týmů pro 

případ, že se objeví nové možnosti řešení stávající svízelné situace. Návrh je třeba předložit 

ve dvou variantách (minimální a maximální, resp. realistické a optimální/optimistické) a 

zaslat do 28. 1. 2008 do 12.00 tajemnici IMS.  

 

12. Knižní přírůstky v jinonické knihovně 

Seznam nových titulů, které byly zakoupeny do jinonické knihovny, jsou pravidelně 

zveřejňovány na adrese http://knihovna.jinonice.cuni.cz/KSV-15.html. 

 

13. Účast na promocích 

a) Vedoucí kateder byli požádáni, aby připomněli interním zaměstnancům povinnost – jsou-li 

vyzváni – účastnit se promocí.  

b) Tajemnice kontaktuje J. Bohuslavovou ohledně rozpisu dalších promocí. O výsledku bude 

informovat na příští poradě. 

 

14. Výuka cizích jazyků 

Volby do Akademického senátu FSV UK opět otevřely téma výuky cizích jazyků pro 

začátečníky na IMS. R. Mynaříková byla pověřena, aby zjistila stanovisko SIMS a případné 

návrhy na zlepšení výuky tlumočila na příští poradě. 

 

15. Aktuální informace z katedry Západoevropských studií  

L. Rovná informovala o zamýšlené spolupráci s Paris I-Panthéon a IEP de Paris (Sciences 

Po), která by vycházela z vládní dohody o společných česko-francouzských studijních 

programech. 

 

16. Návrh na čestný doktorát 

Vedení IMS pověřilo prof. Peška, aby podpořilo návrh Filozofické fakulty udělit Prof. Dr. 

Marie-Elizabeth Ducreux čestný doktorát UK. 

 

17. Disciplinární řízení s T. Lehrlem 

L. Švec informoval o rozhodnutí disciplinární komise, která označila bakalářskou práci T. 

Lehrla za plagiát a navrhla děkanovi, aby byl student vyloučen. 

 

18. Diskuse o bakalářském studiu 

První diskuse o bakalářském studiu, určená všem pedagogům a studentům z pověření SIMS, 

se bude konat v pátek 14. 12. 2007 od 14.00 v J1036. 

 

19. Soupis studentských cen 

K zápisu je přiložen přehled vypisovaných cen za studentské práce (sestavila PhDr. Soňa 

Mikulová z katedry NRS). 

 

20. Termín příští porady 

Příští porada vedení IMS se koná 18. 12. 2007 od 12.30, místnost č. J3093.  

http://www.fsv.cuni.cz/FSV-565.html
http://knihovna.jinonice.cuni.cz/KSV-15.html


 

21. Úkoly z předchozích porad 

Do příští porady je třeba (kromě výše uvedeného) připravit následující podklady: 

a) Výsledky studentského hodnocení bakalářského studia – připraví SIMS, pošle J. 

Vykoukalovi do 10. 12. 2007 

b) Přehled vedoucích diplomových seminářů – zajistí garanti, pošlou tajemnici do 14.12. 2007 

c) Přehled možných vedoucích diplomových prací – zajistí garanti, pošlou tajemnici do 14. 

12. 2007 
d) Přehled možných oponentů diplomových prací – zajistí garanti, pošlou tajemnici do 14. 12. 

2007 

e) Tematické okruhy pro přijímací zkoušky do obou doktorských programů – zajistí vedoucí 

kateder, pošlou J. Kučerovi a J. Peškovi do 15. 12. 2007 

f) Přehled povinně volitelných kurzů vyučovaných v bakalářském studiu, s vyznačením kurzů, 

které je možné vypsat jednou za dva roky – zajistí J. Vykoukal, pošle tajemnici do 17. 12. 

2007 do 12.00 

g) Přehled povinně volitelných kurzů vyučovaných v magisterském studiu, s vyznačením 

kurzů, které je možné vypsat jednou za dva roky – zajistí garanti, pošlou tajemnici do 17. 

12. 2007 do 12.00 

h) Přehled magisterských povinně volitelných kurzů, které lze nabídnout dalším katedrám 

IMS – zajistí garanti, pošlou tajemnici do 17. 12. 2007 do 12.00 

 

22. Zápisy z porad vedení na webu IMS 

Zápisy z porad vedení IMS jsou ke stažení na webových stránkách IMS, a to na adrese 

http://ims.fsv.cuni.cz/ → rozcestník napravo → odkaz „Vedení IMS“ (třetí zdola). 
 

 

 

Zapsala: L. Filipová 

Schválil: J. Vykoukal 

 

 

Příloha 1: Formulář „Dohoda o podmínkách užití vysokoškolské kvalifikační práce“ 

Příloha 2: Soupis studentských cen 

http://ims.fsv.cuni.cz/
http://ims.fsv.cuni.cz/index.php?module=cms&action=page&id_page=201&lng=cs_CZ

