
Zápis ze schůze vedení IMS ze dne 19. října 2010 

 

Přítomni: Vykoukal, Calda, Králová, Kubát, Pešek, Rovná, Novák 

Omluveni: Švec 

 

Vedení IMS vzalo na vědomí: 

 

a) schválení komise pro obhajobu disertační práce T. Nigrina, 

b) vyřízení žádosti prof. Peška o studijní volno (sabbatical), 

c) vytvoření nové databáze členů oborových rad a akreditací (údaje nutno do 30. 11. 2010 

zkontrolovat, popřípadě aktualizovat), 

d) zrušení výuky 27. 10. 2010 od 9.30 hod v souvislosti s oslavami 20. výročí UK FSV 

e) informaci o zahájení kompletace všech druhů kvalifikačních prací počínaje rokem 2006 pro 

jejich doplnění v elektronické formě do databáze SIS (včetně posudků a protokolů) ve smyslu 

opatření děkana UK FSV č. 29/2010, 

f) zprávy o stavu specifického výzkumu kateder AS, NRS a ZES, doplnit RVS (pracovníci 

redigující výstupy zajistí posudky, vždy jeden interní a jeden externí), 

g) informaci o zájemcích o vycestování v rámci mezivládních stipendií, 

f) informaci o zájemcích o grant MZV (J . Bečka, K. Kozák, T. Weis), 

g) informaci prof. Rovné o připravovaném novém systému hodnocení publikacív rámci vládní 

RVVI. 

 

Vedení IMS rozhodlo: 

  

a) předložit děkanátu FSV UK podnět k řešení situace v areálu Jinonic z hlediska bezpečnosti 

provozu (kapacita budovy neodpovídá tak vysokému počtu osob, které se v ní každý den 

pohybují), 

b) schválit plán využítí Fondu mobility (budou doporučeny následující projekty: AS – Lenka 

Staňková, ZES – výuka zahraničních profesorů), 

c) schválit seznám zájemců o vycestování v rámci meziuniverzitní výměny (doc. Calda, doc. 

Vykoukal, doc. Kubát), 

d) o termínu mimořádných schůzí obou oborových rad – 3. ledna 2011 od 13.00 hod. v 

místnosti č. J3093, 

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

Bečka, Z. Kasáková a M. Kunštát) a znovu zvážit roli externích členů. Současně vzalo na 

vědomí informaci o grafických návrzích obálky, které vytvořil V. Šmidrkal. 

 

Vedoucí kateder do příští schůze vedení: 

 

a) upřesní seznam zájemců, kteří hodlají podat žádost o grant GA UK, 

b) doporučí neúspěšným zájemcům o grant GA ČR, aby v příštím kole podali stejný projekt 

upravený podle připomínek posuzovatelů GA ČR, 

c) zajistí účast pedagogů na bakalářských promocích (26. 10. od 10.30 hod. - 1 pedagog, 26. 

10. od 12.00 hod. - 1 pedagog), 

d) informují studenty o ceně Erasmus. 

 

Zapsal: Petr Novák 

Vidoval: Jiří Vykoukal 

 

V Praze dne 19. října 2010 

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

