
Zápis ze schůze vedení IMS ze dne 18. listopadu 2014 

 

Přítomni: 
Dr. K. Kozák, vedoucí KAS 

Dr. K. Králová, proděkanka pro zahraniční styky 

Doc. O. Konrád, vedoucí KNRS 

Doc. O. Konrád, vedoucí KNRS 

Doc. M. Kubát, proděkan pro vědu a výzkum; předseda oborové rady MTS; vedoucí KRVS 

Prof. J. Kučera, předseda oborové rady MD 

Dr. T. Nigrin, tajemník IMS 

Doc. J. Vykoukal, ředitel IMS 

Dr. T. Weiss, vedoucí KZES; předseda AS FSV UK 

Bc. J. Balík, zástupce SIMS 

 

Omluvena: 

Prof. L. Rovná, zástupkyně ředitele IMS; prorektorka pro evropskou problematiku 

 

1) Vedení IMS vzalo na vědomí: 

 

Ediční plán 

- Vedení IMS vzalo na vědomí doplněný ediční plán IMS. Zařazení do edičního plánu 

na institutu je „zelenou” pro autory, aby text finalizovali a odevzdali ediční komisi. 

 

Příprava reakreditace (habilitace a jmenovací řízení) 

- Reakreditace bude předložena VR FSV UK k projednání na schůzi, která je 

plánována na únor 2015, 

 

Měsíční pobyty pro doktorandy na UNI Köln 

- UNI Köln nabízí měsíční výzkumné pobyty pro doktorandy.Termín pro přihlášení je 

12.12.2014. Přihlášky musí obsahovat: 1) vyplněný pracovní plán, 2) předběžný 

příslib přijetí od kolínského pedagoga, a 3) Studijní záměr v angličtině nebo němčině 

Formulář pracovních programů najdete zde: http://www.cuni.cz/UK-225.html 

 

Kalendář na stránkách IMS 

- V týdnu od 24.11.2014 bude spuštěn kalendář událostí a termínů na stránkách IMS v 

sekci Aktuality. Po spuštění kalendáře nebudou pozvánky na probíhající akce již 

nadále rozesílány e-mailem. 

 

Facebook IMS 

- IMS spustil v rámci sociální sítě Facebook svůj profil. Připomínky a podněty je 

možné zasílat Mgr. K. Hofmeisterové - karin.hofmeisterova@fsv.cuni.cz. 

 

Termíny předkládání účteních dokladů 

- Vedení IMS připomíná nejzašší termíny předkládání účetních dokladů k vyúčtování 

v roce 2014 – viz opatření děkana č. 24/2014 (http://intranet.fsv.cuni.cz/FSVINT-

2434.html). 

 

Informace o plánované konferenci 

- KAS připravuje na červen 2015 konferenci European American Studies Network 

Postgraduate Conference and Planning Meeting, kterou pořádá konsorcium 

Amerických studií. 

http://www.cuni.cz/UK-225.html
mailto:karin.hofmeisterova@fsv.cuni.cz
http://intranet.fsv.cuni.cz/FSVINT-2434.html


2) Vedení IMS projednalo: 

 

Dopis pro jednání rozšířeného kolegia děkana 

- Vedení IMS projednalo a odsouhlasilo dopis s připomínkami IMS k fungování 

děkanátu, adresovaný vedení fakulty. Dopis bude podkladem pro schůzi rozšířeného 

kolegia děkana dne 24. listopadu 2014. 

 

ERC granty 

- Vedoucí kateder vytipují vhodné a možné řešitele ERC grantů. Příslušné návrhy 

zašlou na odd. vědy (Ing. P. Hillerová – hillerove@fsv.cuni.cz). 

 

Pracovní místo pro M. Fučíkovou 

- Vedení IMS schválilo vyčlenění pracovního místa pro M. Fučíkovou v kanceláři 

J3102. Stávající pracovní místo M. Fučíkové v kanceláři J3081 se s ohledem na velký 

provoz v této místnosti ukázalo jako nevhodné. Přesun proběhne do konce měsíce 

listopadu 2014. 

 

Způsob zveřejňování odměn z prostředků koordinátora PRVOUK P17 

- Vedení IMS projednalo způsob zdůvodňování odměn z prostředků koordinátora 

programu PRVOUK P17 a navrhlo koordinátorovi, aby do budoucna zvážil možnost 

zveřejňování bodového hodnocení jednotlivých pracovníků, 

 

Výkaz publikační činnosti za rok 2014 pro pracovníky, doktorandy a externisty 

- Publikace za rok 2014 (a dosud nezaevidované za rok 2013) je třeba zanést do OBD 

nejpozději do 30. listopadu 2014. 

- Návod pro OBD a dedikaci publikaci zde: http://ims.fsv.cuni.cz/IMSFSV-

240.html 

- Současně se zaevidováním publikací do OBD je třeba zanést publikace do 

dokumentu Google Doc, který bude pro tento účel zřízen (údaje v Google Doc budou 

sloužit jako podklad pro rozdělení odměn za publikační činnost). 

 

Aktualizaci personální části Karolínky 

- Aktualizaci zajistí vedoucí kateder do 31. 12. 2014. 

 

Plénum IMS 2014 

- Termín celoústavního shromáždění IMS je předběžně stanoven na 11. prosince 2014 

od 17.00 hod. Místnost zajistí sekretariát IMS. 

 

Výzkumný profil kateder 

- Každá katedra si definuje na základně odborného profilu stávajících pracovníků a 

doktorandů tři až čtyři dominantní směry bádání, na jejichž základě bude sestaven 

výzkumný program IMS. Informace o výzkumných programech budou doplněny na 

internetové stránky jednotlivých kateder a rovněž na stránky IMS – v ČJ i AJ verzi (za 

koordinaci úprav internetových stránek zodpovídá Mgr. K. Hofmeisterová). 

 

Spolupráce s Israel Institute 

- Vedení IMS schválilo nabídku spolupráce s Israel Institute se sídlem ve Washingtonu 

(USA). Jednání o formálním navázání spolupráce povede jménem IMS K. Králová. 

 

 

 

http://www.israelinstitute.org/


Zapsal: Petr Novák 

Vidoval: Jiří Vykoukal 

 

      V Praze dne 21. listopadu 2014 


