
Zápis ze schůze vedení IMS z 25. 1. 2010 

 

Přítomni: M. Calda, L. Filipová, J. Pešek, L. Rovná, J. Vykoukal 

Omluveni: L. Švec 

 

1. Alumni IMS  

Na založení alumni sdružení IMS se budou podílet J. Fischer (ZES), K. Kozák (AS), M. 

Valenta (NRS) a T. Weiss (ZES). Zbývá doplnit, popř. potvrdit zástupce za AS (absolventa), 

NRS (absolventa) a RVS (člena katedry a absolventa). 

 

2. Doktorské studium 

a) Vedoucí kateder dodají do 15. 2. 2010 předsedům oborových rad konkrétní návrhy na 

zlepšení práce školitelů s doktorandy. 

b) J. Kašík, koordinátor doktorandské agendy, vypracuje seznamy doktorandů podle 

jednotlivých kateder a pošle je předsedům oborových rad a vedoucím příslušných kateder. Do 

seznamu je třeba uvést jméno studenta, obor, ročník, formu studia, téma disertace a školitele. 

c) Dne 18. 1. 2010 jednalo kolegium děkana o výplatě doktorandských stipendií v roce 2010, 

viz příslušný zápis. 

 

3. Nové vedení fakulty 

Nový děkan představí část kandidátů na proděkanské funkce akademickému senátu dne 9. 2. 

2010. Další kandidáti budou představeni buď na mimořádném zasedání předsednictva 

akademického senátu, nebo na březnovém zasedání akademického senátu. 

 

4. Den otevřených dveří 

Ředitel IMS a vedoucí kateder se vzájemně informovali o průběhu jednotlivých prezentací 

pořádaných v rámci dne otevřených dveří. V příštím roce bude termín dne otevřených dveří 

pro zájemce o bakalářské studium posunut na konec ledna. Díky tomuto posunu bude možné 

anoncovat den otevřených dveří v novinách „Jak na VŠ“, které vycházejí na začátku ledna. 

 

5. Rozvrh na LS 2010 

Od letního semestru 2010 bude elektronická verze rozvrhu k dispozici v aplikaci „Rozvrh 

NG“, dostupné přes SIS. Vzhledem k tomu, že se tento systém na FSV zavádí nově, je třeba 

počítat s nejrůznějšími počátečními potížemi. Vedoucí kateder byli vyzváni, aby ověřili, zda 

jsou v elektronické Karolínce uvedeny pro LS 2010 aktuální údaje. Případné úpravy je nutno 

provést co nejdříve – buď přímo na katedře v programu Tajemník, nebo za pomoci paní 

Jirsové.  

 

6. Evidence publikací v bibliografické databázi 

Ředitel IMS žádá všechny pracovníky IMS, aby si ověřili, zda jsou jejich texty, vykazované 

v rámci výzkumného záměru, zanesené do fakultní databáze. Chybějící či nové práce je třeba  

doplnit do 28. 2. 2010, a to na adrese http://195.113.37.40/bibl/fsv/. 

 

7. Podklady pro výroční zprávu FSV 

Všichni pracovníci IMS jsou žádáni o dodání podkladů pro výroční zprávu FSV za rok 2009. 

Tajemnice IMS jim rozešle stávající podklady s žádostí o aktualizaci a doplnění. Termín na 

zaslání aktuálních/nových údajů je do 31. 1. 2010. 

 

http://www.fsv.cuni.cz/FSV-565.html
https://is.cuni.cz/studium/rozvrhng/roz_nastaveni.php?fak=11000
https://is.cuni.cz/studium/rozvrhng/roz_nastaveni.php?fak=11000
http://publication.fsv.cuni.cz/index.php
http://195.113.37.40/bibl/fsv/


8. Nákup literatury z VZ 2010 

V rámci výzkumného záměru má každá katedra k dispozici 50 000 Kč na nákup literatury. 

Seznamy s úplnými bibliografickými údaji (včetně ISBN) a cenou je třeba poslat J. 

Vykoukalovi do 28. 2. 2010. 

 

9. Cizojazyčné programy 

Vedení IMS jednalo o možnosti rozšířit cizojazyčné programy (otevírané od akademického 

roku 2010/2011) o mezinárodní spolupráci formou tzv. double degree. Tato spolupráce 

funguje na smluvním základě, nová akreditace není zapotřebí. Vedoucí kateder byli vyzváni, 

aby uvažovali o možných zahraničních partnerech. 

 

10. Ostatní 

a) Ředitel IMS informoval o schválených rozvojových programech. 

b) Vedení IMS navrhlo jako posuzovatele do Programu aplikovaného výzkumu a vývoje 

národní a kulturní identity (NAKI) A. Pelánovou a J. Raka. 

c) Vedení IMS bylo informováno o nové ředitelce knihovny v Hollaru. 

 

11. Termín příští porady 

Příští porada se koná 23. 2. 2010 od 12.30 v J3093. 

 

 

Zapsala: L. Filipová 

Schválil: J. Vykoukal 

http://www.isvav.cz/programmeDetail.do?rowId=DF
http://www.isvav.cz/programmeDetail.do?rowId=DF

