
Zápis ze schůze vedení IMS ze dne 16. listopadu 2010 

 

Přítomni: Vykoukal, Calda, Kubát, Kučera, Kunštát, Rovná, Švec, Novák 

 

Vedení IMS vzalo na vědomí: 

 

a) informaci o termnínech pro předkládání dokladů a zúčtování záloh v závěru roku 2010 – 

viz Opatření děkana č. 30/2010, respektive v případě grantů Opatření děkana č. 4/2004, 

b) informaci o programu seminářů IMS do konce roku 2010 cyklu seminářů IMS, 

c) informaci o podaných projektech grantů GA UK (podáno 29 projektů; za FSV celkem 144), 

d) informaci o výjezdním zasedáním pracovníků IMS (uskuteční se na přelomu dubna a 

května 2011 v Peci pod Sněžkou), 

e) informaci o hodnocení doktorandů. 

 

Vedení IMS rozhodlo: 

  

a) schválit návrh interních členů redakční rady ediční řady monografií IMS (zatím navrženi J. 

Bečka, M. Kunštát, J. Šír, I. Šlosarčík jako interní členové a F. Eidlin jako externí za ZES). 

b) že ředitel IMS projedná s ředitelem Masarykova ústavu a Archivu AV ČR, v. v. i. 

podmínky případné spolupráce na vydávání časopisu Střed a připraví příslušný návrh pro 

vedení IMS, 

 

Vedoucí kateder do příští schůze vedení: 

 

a) nahlásí seznam pracovníků, kteří si budou zapisovat publikace do databáze publikací OBD 

sami (kolektivní monografie budou povinně do databáze zapisovány centrálně), 

b) předběžně navrhnou program cyklu seminářů IMS na jaro (termín seminářů: každé pondělí 

16.00 – 20.00 hod, místnost č. H212), 

c) navrhnou za katedru jeden celosemestrální kurz v rámci U3V (termín: pátek, Hollar), 

d) předloží návrh na doplnění odborných komisí GA ČR (zatím se za NRS přihlásil prof. J. 

Kučera), 

e) sdělí preference termínu výjezdního zasedání pracovníků IMS (termín buď 

28. 4. - 1. 5. nebo 5. 5. - 8. 5. 2011), 

f) KAS, KNRS a KRVES předloží návrh externích členů redakční rady ediční řady 

monografií IMS,  

g) do 3. 12. t. r. předloží bibliografie pracovníků. Uznány budou pouze ty publikační výstupy, 

které již reálně vyšly či už jsou ve stránkových korekturách, 

h) do 14. 12. t. r. předloží soupis požadavků na nákupy investičního charakteru (stroje a 

zařízení s pořizovací cenou včetně DPH do 40 tis. Kč, software do 60 tis. Kč) řazený podle 

místností, resp. požadavky na vnitřní vybavení nebo úpravy prostor IMS (taktéž podle 

místností). 

 

 

Zapsal: Petr Novák 

Vidoval: Jiří Vykoukal 

 

V Praze dne 16. listopadu 2010 

http://www.fsv.cuni.cz/FSV-1120.html
http://www.fsv.cuni.cz/FSV-129.html

