
Zápis ze schůze vedení IMS ze dne 19. dubna 2011 

 

Přítomni: Vykoukal, Kozák, Kubát, Kučera, Nigrin, Rovná, Novák 

 

Vedení IMS vzalo na vědomí: 

a) informaci o schálení akreditací studijních programů MTS a TS akademickým senátem a 

vědeckou radou. Garant obou oborů zapracuje připomínky akademického senátu, 

b) informaci o změně termínu a místa konání přijímacího řízení do bakalářskéhostudia IMS 

(9. června, Jinonice), 

c) informaci o souhlasu KJP se zajištěním přípravy jazykových testů, 

d) informaci o novém režimu výdeje stravenek. Stravenky pro pracovníky IMS se nově 

vydávají v místnosti J3089 v Jinonicích. Nevyzvednuté stravenky nově po uplynutí  jednoho  

měsíce nepropadají, 

e) informaci o nabídkách účasti v rámci projektů na vytvoření výzkumných center 

podporovaných GA ČR (návrhy ÚSD AV ČR a MÚA AV ČR), 

f)  informaci Spravy budov Jinonice o zákazu kouření v objektu (včetně jednotlivých 

kanceláří) a vyzývá pracovníky, aby tento zákaz důsledně dodržovali!!! 
g) informaci o výběru pomocných vědeckých sil pro jednotlivé katedry (KAS – M. Aldorf, 

NRS – R. Mynaříková, RVS – J. Šindelář, L. Kadlecová, ZES – A. Skopová), 

h) informace o vypsaných cenách: a) Cena Josefa Vavrouška, b) Cena SCOPUS, c) Cena 

Edvarsa Beneš (podrobnější informace a podmínky soutěže viz: 

http://tarantula.ruk.cuni.cz/FSVINT-922.html),  

j) informaci o termínu konání festivalu Pavlač: 4. května t. r. od 14. 00 hod. 

 

Vedení IMS rozhodlo: 

a) pověřit dr. Nigrina, aby seznámil dr. Emlera s konkrétními úkoly v rámci programu 

Alumni, 

b) o dokončení převodu všech studentů doktorského studia do nových studijních (čtyřletých) 

programů i v rámci SISu 

c) schválit program výjezdního zasedání IMS v Peci pod Sněžkou, které se uskuteční ve 

dnech 28. dubna – 1. května 2011: čtvrtek – sraz účastníků společné cesty vlakem v 13.45 

hod. na Hlavním nádraží v hale před restaurací Burger King; cesta vlakem do Trutnova a dále 

objednaným autobusem do Pece pod Sněžkou; večer přednáška prof. J. Křena na téma Co 

jsou teritoriální studia, diskuze. Pátek – výlet do okolí. Sobota – diskuze nad následujícími 

tématy: 1) hodnocení kurzů, bakalářské semináře, 2)  kreditování kurzů, 3) magisterské 

akreditace, 4) profil a uplatnění studentů, 5) výzkumná koncepce IMS, 6) koncepce 

doktorského studia (z diskuzí bude pořízen zápis, který bude předložen plánovanému 

celoústavnímu shromáždění). Neděle – pokračování diskuze, odpoledne návrat autobusem do 

Prahy (doporučuje se zařídit si místenku). Adresa ubytovacího zařízení: Výcvikové středisko 

Pec pod Sněžkou Univerzity Karlovy v Praze, Velká Pláň 159, 542 21 Velká Pláň. Účastníci 

VZ si vypíší cestovní příkaz pro cesty v tuzemsku, popřípadě si místo toho mohou vypsat 

dovolenku. Účastníci, kteří zvolí na cestu do Pece individuální dopravu vl. automobilem, 

musí mít platné proškolení pro služební cesty vl. vozidlem, popřípadě si místo toho mohou 

vypsat dovolenku, 

d) provést přerozdělení kanceláří mezi katedrami IMS. Kancelář č. J3080 bude postoupena 

KAS, do kanceláře J3081 budou soustředěni všechny pomocné vědecké síly, doktorandi bez 

úvazku a pracovníci IMS na DPP. Místnost J3006 bude proměněna na výukovou místnost. 

Zvláštní komise, složená z vedoucích kateder určí v jednotlivých kancelářích skříně 

k vyklizení a likvidaci (za účelem zvětšení kapacity kanceláří, tj. dodání nových psacích stolů 

a stolků pro PC, případě polic). Skříně bude nutno vyklidit do 30. června t. r. V opačném 

případě budou zlikvidovány i s obsahem. 

http://tarantula.ruk.cuni.cz/FSVINT-922.html


 

 

Vedoucí kateder do příští schůze vedení: 

a) společně s garanty zadají do systému Tajemník Karolínku na akademický rok 2011/12 a na 

příslušných internetových stránkách vytvoří elektronickou verzi karolínky, 

b) zajistí dozor pro přijímací řízení bakalářského studia IMS, 

c) předloží řediteli IMS definitivní návrhy stran nákupu literatury a urgentně nutné výpočetní 

techniky. 

 

 

Zapsal: Petr Novák 

Vidoval: Jiří Vykoukal 

 

           V Praze dne 20. dubna 2011 


