
Zápis ze schůze vedení IMS ze dne 14. prosince 2010 

 

Přítomni: Vykoukal, Calda, Kučera, Pešek, Rovná, Švec, Novák 

 

 

Vedení IMS vzalo na vědomí: 

 

a) informaci o zájemcích o exkurzi do CDMS Krystal (zájem projevili L. Filipová, M. Calda) 

b) informaci o žádostech o granty podáváné v rámci programu Jean Monnet. Žádost se chystá 

podat KZES (termín – 27. ledna 2011), 

c) informaci o podání návrhu na jmenování J. Kučery do odborné komise GA ČR, 

d) informaci o schválení kandidatury K. Kozáka do odborné komise GA UK, 

e) informaci o předběžném programu společné schůze OR MD a MTS dne 3. ledna 2011, 

f) informaci o potřebě zadávat témata diplomových a disertačních prací do SISu ve smyslu 

opatření děkana č. 29/2010, 

g) informaci o průběhu konference KNRS v rámci SV 2010. 

 

 

Vedení IMS rozhodlo: 

  

a) podat v rámci soutěže o specifický výzkum pro rok 2011 čtyři projekty za IMS (KAS a 

KZES předloží společný projekt, KNRS předloží jeden projekt, KRVES předloží dva 

projekty). Termín pro předložení projektů na oddělení vědy: 12. ledna 2011, 

b) rozhodlo navrhnout na udělení Ceny Josefa Hlávky následující práce (vždy jednu práci za 

katedru) – 

- Dimitrov, Michal – Intergrace imigrantů v Rakousku po roce 1990, Praha 2010, 

- Kozák, Kryštof – Facing asymmetry, Frankfurt am Main 2010, 

- Kubát, Michal – Political Opposition in Theory and Central European Praktice. 

Frankfurt a.M. 2010, 

- Šlosarčík, I. – Politický a právní rámec evropské integrace, Praha 2010, 

c) jmenovat jako zástupce kateder v programu Alumni následující pracovníky a absolventy: 

(KAS – ještě upřesní), R. Mynaříková a P. Jonáková (KNRS), T. Weiss a J. Fischer (KZES) a 

D. Kolenovská a Petr Balla (KRVES), 

d) otevřít diskusi o případném zavedení loga IMS, 

e) v rámci úpravy využívání telefonních služeb předložit vedení FSV UK návrh na částečnou 

úhradu hovorů z mobilních telefonů a na možnost telefonovat a faxovat prostřednictvím 

internetu,  

f) podpořit myšlenku zřízení dětského koutku v areálu UK Jinonice, 

g) podpořit iniciativu prorektora prof. Škrhy stran mezinárodní výměny a dlouhodobých stáží 

pracovníků-postdoktorandů,  

h) podpořit iniciativu prof. Čeňkové z FF UK stran nabídky tematických přednášek a 

seminářů, připravených interními doktorandy pro zahraniční studenty a stážisty. Zájem 

doktorandů zjistí J. Kučera, 

f) vyzvat pracovníky IMS, aby při sestavování rovrhu nepožadovali výuku svých kurzů v 

pondělí od 17.00 hod do 19.50 hod. s ohledem na paralelně probíhající cyklus přednášek IMS. 

 

 

Vedoucí kateder do příští schůze vedení: 

 

a) předloží požadavky na investiční akce v roce 2011 (každý jednotlivý kus musí mít hodnotu 

větší než Kč 40 000,-; v rámci toho je možné požadovat nákup nábytku, výrobu polic apod.), 

http://www.fsv.cuni.cz/FSV-1118.html


b) nahlásí čísla kanceláří, kde bude umožněno používat pevné telefonní linky i pro volání na 

mobilní telefony (vždy dvě kanceláře na katedru), 

c) zváží vhodné adepty či témata v rámci iniciativy prorektora prof. Škrhy stran mezinárodní 

výměny a dlouhodobých stáží pracovníků-postdoktorandů,  

d) vyberou v rámci kateder pracovníky odpovědné za zadávání témat diplomových prací do 

SISu (viz opatření děkana č. 29/2010), 

 

 

Zapsal: Petr Novák 

Vidoval: Jiří Vykoukal 

 

V Praze dne 14. prosince 2010 

http://www.fsv.cuni.cz/FSV-1118.html

