
Zápis ze schůze vedení IMS ze dne 15. prosince 2014 

Přítomni: 
Dr. K. Kozák, vedoucí KAS 

Dr. K. Králová, proděkanka pro zahraniční styky 

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 

Zástupci SIMSu 

 

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

 

1) Vedení IMS vzalo na vědomí: 

 

Cena Josefa Hlávky: 

- Vedení IMS vzalo na vědomí informaci o vyhlášení ceny Josefa Hlávky. 

- Cena je udělována za významný a originální tvůrčí počin, například odbornou 

časopiseckou nebo knižní publikaci, umělecké dílo, uspořádání výstavy, realizovaný 

patent apod. Oceněným může být pracovník nebo pracovní tým působící na UK. 

- Termín podání návrhů na udělení Ceny v elektronické i písemné podobě je 5. února 

2015. 

Fond mobility 2015: 

- Bylo vyhlášené jarní kolo Fondu mobility UK 2015. 

- Termín pro odevzdání na OZS FSV: 18. března 2015 

- Informace zde: http://intranet.fsv.cuni.cz/FSVINT-1334-version1-fmjaro_2015.pdf 

 

2) Vedení IMS projednalo: 
 

SVV 2015: 

- Vedení projednalo témata nabízená katedrami a T. Nigrin ve spolupráci s T. 

Weissem připraví projekt. Rozpočet připraví na základě požadavků kateder T. 

Nigrin. 

 

Multilaterální spolupráce kateder: 

- Vedoucí kateder připraví na příští poradu vedení informace o multilaterální 

spolupráci kateder. 

 

 

 

 

 

Přípravné kurzy o víkendu: 



- Vedení IMS projednalo možnost uspořádání přípravných kurzů pro středoškolské 

studenty o víkendu. Přiklonilo se s ohledem k již připravenému harmonogramu 

uskutečnit tyto přípravné kurzy v roce 2016. 

 

Sekretariát o Vánocích: 

- Ředitel IMS nařizuje v pracovních dnech mezi Vánocemi a Silvestrem všem THP 

pracovníkům práci z domova.  

 

Web – “studuj IMS” a Facebooková reklama: 

- Vedení IMS projednalo se zástupci SIMSu reklamní kampaň zaměřenou na 

propagaci Bc. studijních oborů CNS a MTS. SIMS ve spolupráci s K. 

Hofmeisterovou připraví webové stránky studujnaims.fsv.cuni.cz, dále bude na FB 

propagován den otevřených dveří dne 21.1.2015, dále víkendový den otevřených 

dveří dne 14.2.2015. Zajištěním webhostingu a koordinací byl pověřen T. Nigrin. 

 

Víkendový den otevřených dveří: 

- Vedení IMS se rozhodlo ve spolupráci se SIMSem uspořádat víkendový den 

otevřených dveří pro středoškolské studenty. Bude tak možné, aby se dne 

zúčastnili také mimopražští studenti. Akce proběhne 14.2.2015 od 12 do 16 hodin. 

o Program akce: 

 12-13 – přednáška o IMS 

 13-14 – kulatý stůl a diskuze s uchazeči 

 14-15 – „prohlídka“ Jinonic za doprovodu studentů IMS 

(koordinuje SIMS) 

 15-16 – malé pohoštění + časová rezerva 

- Účast pracovníků za jednotlivé katedry bude domluvena s vedoucími kateder. 

 

Prezentace IMS na středních školách: 

- Zástupci SIMS informovali o probíhajících prezentacích na středních školách 

studenty IMS. Vedení IMS velmi oceňuje tuto iniciativu a děkuje za ni. 

 

Mats Braun – habilitace: 

- Vedení IMS probralo otázku habilitace Matse Brauna a rozhodlo, že jako 

předsedkyni komise navrhuje L. Rovnou. 

 

Zapsal: T. Nigrin 

Schválil: J.Vykoukal 


