
Zápis ze schůze vedení IMS ze dne 2. listopadu 2010 

 

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

 

Vedení IMS vzalo na vědomí: 

 

a) informaci o zahájení cyklu seminářů IMS (každé pondělí 16.00 – 20.00 hod, místnost č. 

H212), 

b) informaci o zájemcích, kteří si hodlají podat žádost o grant GA UK, 

c) informaci o intervenci IMS u vedení fakulty v záležitosti řešení situace v areálu Jinonic z 

hlediska bezpečnosti provozu, 

d) informaci o přednášce izraelského velvyslance (9. 11. 2010 od 9.30 hod. v č. J3015). 

 

Vedení IMS rozhodlo: 

  

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

Bečka, M. Kunštát). Vedení IMS dále rozhodlo, že texty pro monografie budou zasílány do 

nakladatelství průběžně (zajistí vedoucí kateder), 

b) obrátit se na vedení fakulty stran kapacity objektu Jinonice z hlediska požárně- 

bezpečnostních a hygienických předpisů a požádat o vypracování odborného posudku, 

c) o vypsání výběrových řízení na místo vedoucích kateder v období prosinec 2010 – 21. 

leden 2011 (zajistí ředitel IMS), 

d) o vypsání výběrového řízení na místo pracovníka KAS (výše úvazku 0,5) se zaměřením 

americkou politiku vůči jižní a jihovýchodní Asii (zajistí ředitel IMS), 

f) stran AUC ST provést inventuru zbývajících čísel a kontrolu on-line katalogů knihoven, 

kam byly AUC ST již dříve zasílány, popřípadě doplnit mezery, aby v každé z nich byla 

kompletní řada čísel (zajistí J. Pešek ve spolupráci s V. Šmidrkalem). Dále je třeba začít sbírat 

příspevky pro Supplementa (případně i kvalitní diplomové práce),  

g) vést evidenci nových prací v SISu centrálně za celý IMS (zajistí sekretariát). 

 

Vedoucí kateder do příští schůze vedení: 

 

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

b) předloží konečný návrh na interní a externí členy redakční rady ediční řady monografií 

IMS, 

c) předloží návrhy programu cyklu seminářů IMS na ZS 2010, 

d) předloží stanoviska ve věci posudků bakalářské práce J. Kafky, 

e) předloží stanoviska ve věci nabídky Masarykova ústav AV ČR stran spolupráce na 

vydávání časopisu Střed, 

f) předloží připomínky ke koncepci rozvoje ústavu, předložené ředitelem IMS, 

g) připraví seznamy relevantních adresátů (zahraničních knihoven) pro zasílání AUC ST,  

h) navrhnou (do 4. 11. t. r.) zástupce do oborových komisí GA UK včetně CV (zatím navržen 

za KAS K. Kozák), 

i) předloží (do konce roku) návrh přednášek (jedna za katedru) v rámci U3V na příští rok 

(ředitel IMS se obrátí na vedeni fakulty stran zastoupení všech institutů FSV na U3V). 

 

 

Zapsal: Petr Novák 

Vidoval: Jiří Vykoukal 

 

V Praze dne 2. listopadu 2010 


