
Zápis ze schůze vedení IMS ze dne 3. května 2011 

 

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

 

Vedení IMS vzalo na vědomí: 

a) informaci o stipendiích Fulbrightova programu pro vědecké pracovníky a přednášející z ČR 

na rok 2012/13, 

b) informaci o průběhu revize místností. Současně s revizí byl označen nábytek, který je třeba 

nejpozději do 20. června t. r. vyklidit, a který je určen k vyřazení. Vedoucí kateder dohlédnou 

na včasné vyklizení označeného nábytku, 

c) informaci o stavu přípravy nových internetových stránek IMS. Současně stanovilo 

následující doporučení pro webmastera IMS a webmastery jednotlivých kateder: 1) budovat 

stránky podle principu, že jsou určeny hlavně pro studenty a pracovníky IMS (ne pro 

uchazeče o studium), 2) připravit návrh struktury stránek v programu Excel, 3) doplnit do 

levého menu tyto odkazy: na Alumni, na vyhlášky ředitele IMS, na materiály pro uchazeče o 

studium (v tomto případě provázený se stránkami FSV), na katedry a na stránky studentské 

samosprávy, 4) verzi stránek v anglickém jazyce připravit ve stručnější podobě, než českou 

(zvláště v části týkající se studia). Dne 17. května t. r. se uskuteční schůzka webmasterů IMS 

a jednotlivých kateder s vedoucími kateder. Přesný termín bude dodatečně upřesněn 

(předběžně od 11.00 nebo od 14.00 hod.), 

d) informaci o jednání se správou budov v Jinonicích o možnostech získání nových učebních 

prostor (zápisy z jednání na adrese http://www.jinonice.cuni.cz/index.php), 

e) informaci o průběhu výjezdního zasedání IMS v Krkonoších. Ředitel IMS vypracuje zápis 

z diskusí, které na VZ proběhly, 

f) informaci SIMS o spolupráci s AIESEC, 

g) informaci SIMS o termínu letošní akce Parník – 25. května t. r., 

h) informaci SIMS o besedě na téma Vesmírné závody za studené války (za účasti dr. Víta 

Smetany a Ing. Oldřicha Pelčáka), která se uskuteční dne 17. května t. r., od  15:30 do 17:30 

hod., 

i) informaci o novém způsobu výdeje stravenek, které se nově vydávají v místnosti č. J3089. 

 

 

Vedení IMS rozhodlo: 

a) stanovit předběžný termín setkání s absolventy magisterského studia IMS v Letenském 

zámečku na 28. nebo 29. června t. r. (přesný termín stanoví a rezervaci zámečku zajistí 

pracovníci pověření programem Alumni), 

b) o zpřesnění šablon pro vypracování bc. a mgr. diplomových prací. Studenti nově budou mj. 

přikládat k pracím namísto projektů teze práce, které se odevzdávají po absolvování prvního 

semestru bakalářského, respektive magisterského semináře, 

c) aby zaměstnanci svoji dovolenou a nepřítomnost na pracovišti (z důvodu služební cesty 

apod.) zapisovali do formuláře, který naleznou na nástěnce na sekretariátu IMS, popřípadě 

oznámili nepřítomnost e-mailem na adresu M. Bílkové. Cílem je získání přehledu nad 

přítomností pracovníků na pracovišti. Povinnost vypisovat si dovolenky, cestovní příkazy a 

pod. není tímto rozhodnutím dotčena. 

 

 

Vedoucí kateder do příští schůze vedení: 

a) zašlou do 13. května t. r. P. Novákovi materiál s představami kateder o obsahu spolupráce s 

absolventy a návrh programu prvního setkání s absolventy v Letenském zámečku, 

b) připraví návrhy nominací na následující ceny: a) Cena Josefa Vavrouška, b) Cena 

SCOPUS, c) Cena Edvarda Beneše, d) Cena Josefa Luxe, e) Doctorandus, cena Nadačního 

http://www.jinonice.cuni.cz/index.php


fondu Česká hlava, f) Gaudeamus, cena Všeobecné zdravotní pojišťovny ČR (podrobnější 

informace a podmínky soutěže viz: http://tarantula.ruk.cuni.cz/FSVINT-922.html).  

 

 

Zapsal: Petr Novák 

Vidoval: Jiří Vykoukal 

 

           V Praze dne 4. května 2011 

 

 

 

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

