
Zápis ze schůze vedení IMS z 6. 11. 2007 

 

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

Omluven: J. Kučera 

 

1. Kontrola, resp. revize bodů z minulé porady 

a) Vyhláška o uznávání studijních povinností byla zveřejněna na stránkách IMS v sekci 

„Vyhlášky ředitele IMS“. 

b) Je třeba dořešit, kdo (nejlépe student z 1. ročníku doktorského studia) bude spravovat 

doktorandskou agendu IMS. 

c) KAS a KZES musí urychleně doplnit anglické názvy předmětů do Tajemníka. Přístup 

k příslušnému formuláři je následující: http://www.fsv.cuni.cz → SIS UK → přihlásit se → 

ikona se šipkou (změna modulu) → úprava anglických názvů předmětů → kliknout na kód 

červeně vyznačených kurzů, termín posunut na 15. 11. 2007, zajistí garanti oborů. 

d) Došlo k posunu termínů, v nichž se bude konat diskuze o bakalářském studiu. První setkání 

proběhne 14. 12. 2007 od 14.00 v J1036. Druhá schůze se bude konat 11. 1. 2008 od 14.00 

(sekretariát zajistí místnost pro větší množství účastníků). Jedním z témat bude podoba i 

přijímacích zkoušek. 

e) Do soupisu cen a vyznamenání je vhodné uvést nejen pedagogy, ale i studenty. Dodatečné 

údaje, popř. fotodokumentaci k již dodaným informacím, je třeba poslat tajemnici do 15. 11 

2007. 

 

2. Webové stránky IMS 

M. Calda udělal podrobnou revizi anglické verze webových stránek IMS. Svá zjištění a 

doporučení rozešle ostatním jako podklad pro další postup. 

 

3. Vedení bakalářských prací 

Vedením bakalářských prací mohou být pověřováni také všichni interní doktorandi (tj. i bez 

pracovního úvazku).  

 

4. Spolupráce s Universität des Saarlandes 

Tajemnice s vedoucím KNRS ověří, zda je za stávající situace užitečné prodloužení dohody o 

spolupráci s Universität des Saarlandes. Rozhodnutí sdělí tajemnice na OZS do 13. 11. 2007, 

o výsledku bude informovat na další poradě vedení. 

 

5. Připravované projektu pro GAUK 

Vedoucí kateder informovali o počtu magisterských studentů a doktorandů, kteří budou 

podávat grantové projekty u Grantové agentury Univerzity Karlovy. U projektů, které se 

vztahují k diplomové práci, je třeba, aby byl její název (identický s grantovým projektem) 

uveden v systému Tajemník. Přístup k příslušnému formuláři je následující: www.fsv.cuni.cz 

→ SIS UK → přihlásit se → ikona se šipkou (změna modulu) → vypisování témat prací → 

nová práce → vyplnit „název“, „typ práce“, „vedoucí“ a „řešitel“ (tj. jméno studenta) → 

uložit. Do středy 7. 11. 2007 do 18.00 budou všechny návrhy projektů včetně vyjádření 

školitelů/vedoucích diplomových prací doručeny řediteli IMS (buď ve wordové kopii nebo 

sdělením loginu a hesla vstupu do databáze), aby na ně bylo možné napsat pro děkana FSV do 

8. 11. 2008 doporučení. Nezaslané projekty doporučeny nebudou! 

 

6. Výzkumný záměr 

a) Vedoucí kateder byli pověřeni kontrolou a revizí výzkumného záměru za roky 2005-2007, 

především plnění publikačních povinností. Je nutné, aby každý účastník výzkumného záměru 

http://ims.fsv.cuni.cz/
http://www.fsv.cuni.cz/
www.fsv.cuni.cz


vykázal v rámci VZ minimálně jednu publikovanou studii ročně. Splnění této povinnosti je 

nezbytným předpokladem pro obnovení pracovního úvazku na další tři roky (pracovní 

smlouvy na VZ končí 31. 3. 2008). 

b) Vedoucí kateder byli pověřeni, aby do 30. 11. 2007 připravili pracovní a publikační plán 

VZ IMS na roky 2008-2010. Výzkumná témata jsou následující: Problém loajality (2008), 

Problém institucí (2009), Problém diverzity a uniformity (2010). Za každý rok je třeba 

vykázat jeden příspěvek na minikonferenci IMS a jednu publikovatelnou/publikovanou studii 

v rámci katederních mikromonografií; pro první verze studií slouží řada Prague Social 

Sciences Studies. Každá práce publikovaná v této řadě bude opatřena jedním interním a 

jedním externím posudkem. 

c) Veškeré údaje k VZ UK FSV jsou k nalezení na příslušné stránce oddělení vědy 

(http://www.fsv.cuni.cz/FSV-427.html), údaje k VZ IMS jsou rovněž na této adrese nebo 

stránkách IMS, v menu napravo odkaz „Výzkumný záměr“.  

 

7. Přijímací zkoušky do bakalářského studia 

a) Bakalářské zkoušky proběhnou v roce 2008 ve dvou kolech. První kolo zajistí firma Scio  

v rámci Národních srovnávacích zkoušek, a to prostřednictvím testu Obecných studijních 

předpokladů. Na základě tohoto testu postoupí do druhého kola 240 uchazečů. V druhém kole 

zajistí testování IMS. Zkouška bude mít písemnou podobu a budou ji tvořit tři části: test 

z moderních dějin a reálií Severní Ameriky, Evropy a Eurasie, test z prvního jazyka a test 

z druhého jazyka. 

b) Přípravou testu z moderních dějin a reálií pověří každá katedra jednoho zástupce. Zatím 

byli navrženi K. Kozák (KAS), J. Váška (KZES), Jiří Vykoukal (KRVS). KNRS navrhne 

svého zástupce do 15. 11. 2007.  

c) Test z prvního jazyka zajistí Kabinet jazykové přípravy (KJP). 

d) Test z druhého jazyka připraví IMS; test bude ověřovat schopnost porozumět 

cizojazyčnému textu formou multiple choice.  IMS zajistí test z anglického, francouzského, 

německého a ruského jazyka. Test z anglického jazyka připraví M. Calda jako vzorové 

zadání, a to do 30. 1. 2008. U španělštiny a italštiny je třeba vyjasnit, zda je IMS schopen 

připravit test ve vlastní režii, nebo bude třeba přizvat KJP. 

 

8. IMS jako spolupořadatel konferencí 

J. Pešek připomněl, že IMS je od roku 1995 spolupořadatelem každoročních konferencí, které 

organizuje Archiv hlavního města Prahy. Tyto informace je třeba uvádět do evaluačních 

dokumentů a zveřejnit na webových stránkách IMS. Totéž platí pro všechny další konference, 

jichž je IMS spolupořadatelem. 

 

9. Karolínka 

Od akademického roku 2006/2007 je pro studenty závazná elektronická verze Karolínky. 

Elektronická Karolínka je archivována na stránkách http://karolinka.fsv.cuni.cz/KFSV-

12.html.  

 

10. Aktivity studentské samosprávy IMS (SIMS) 

a) R. Mynaříková informovala o plánovaných volbách do SIMS. 

b) Studenti magisterských cyklů připravují online dotazník k vyhodnocení ZS 2007/2008. 

Předběžná verze dotazníku bude zaslána vedoucím jednotlivých kateder k připomínkám. 

c) J. Vykoukal požádal SIMS o přípravu podobného dotazníku k vyhodnocení posledních tří 

roků bakalářského studia. 
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11. Volby do akademických senátů FSV a UK 

L. Rovná a R. Mynaříková informovaly o předložených kandidaturách do AS FSV a AS UK.  

 

12. Dlouhodobý záměr UK FSV 

Informace o druhé upravené verzi aktualizace Dlouhodobého záměru UK FSV, případné další 

náměty a připomínky je třeba zaslat řediteli IMS do středy 7. 11. 2007 do 18.00. 

 

13. Diskuse o možných akreditacích 

Diskuse o možnostech akreditace kombinované formy magisterského studia a dvouoborového 

studia. 

 

14. Termín příští porady 

Příští porada vedení IMS se koná 20. 11. 2007 od 12.30, místnost č. J3093. 

 

 

 

Zapsala: L. Filipová 

Schválil: J. Vykoukal 

 


