
Zápis ze schůze vedení IMS ze dne 30. listopadu 2010 

 

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

 

 

Vedení IMS vzalo na vědomí: 

 

a) informaci ředitele IMS o průběhu schůze širšího kolegia děkana FSV UK, zvláště pokud 

jde o otázku prostorů (CDMS Krystal) a předpokládaný meziroční vývoj rozpočtu FSV UK, 

b) informaci o podmínkách projektů v rámci SVV (údaje o zadání a podmínkách soutěže na 

adrese http://www.cuni.cz/UK-3362.html), 

c) informaci o 7. rámcovém programu a způsobech zapojení kateder IMS, 

d) souhlas se způsobem řešením causy posudků bakalářské práce J. Kavky, 

e) informaci o vyhlášení nového kola výzev k podávání žádosti o granty v programu Jean 

Monnet (termín – 27. ledna 2011), 

f) informaci o připravovaných změnách v garantování oborů, 

h) informaci o uzavření a odevzdání akreditační dokumentace pro Transatlantic Studies a o 

předpokládaném termínu jejího projednávání, 

 

 

Vedení IMS rozhodlo: 

  

a) schválit návrh členů redakční rady ediční řady monografií IMS (J. Bečka, M. Kunštát, J. 

Šír, I. Šlosarčík jako interní členové a P. Suchý (AS), J. Lach (NRS), V. Doubek (RVES), F. 

Eidlin (ZES) jako externí členové), 

b) aby vedoucí kateder vytipovali vhodné texty pro vydání v rámci ediční řady monografií 

IMS a zvážili způsoby financování edičních prací, 

c) uložit řediteli IMS, aby připravil materiál pro standardizaci studentských prací, který bude 

dále předložen celoústavní diskusi. Předpokládá se, že materiál vstoupí v platnost počínaje LS 

2010/11, 

d) uskutečnit výjezdní zasedání pracovníků IMS ve dnech 28. 4. – 1. 5. 2011, 

e) nominovat doc. Kučeru do odborných komisí GA ČR, 

f) podniknout kroky k co nejdřívější aktivizaci alumni IMS; ředitel IMS po prozkoumání 

existujícího právního rozkladu doporučí vhodné právní zakotvení programu (neformální 

struktura x občanské sdružení), 

g) doporučit zasílání hromadných e-mailů pomocí skrytých adres (skrytých kopií), 

h) svolat redakční radu AUC ST na poslední předvánoční týdnu, přesný termín bude sdělen 

dodatečně (pravděpodobně 21.12.2010 v době od 12.30 - 14.00). 

 

 

Vedoucí kateder do příští schůze vedení: 

 

a) zváží návrhy programu cyklu seminářů IMS na LS 2010/11, 

b) sdělí, kdo by se zúčastnil exkurze do CDMS Krystal po novém roce, 

c) předloží požadavky kateder na investiční akce v roce 2011 (zejména pokud jde o nákupy 

nábytku a techniky), 

d) zjistí zájem dalších členů kateder o účast v odborných komisích GA ČR a navrhnou 

případné zájemce, 

e) provedou průzkum názorů pracovníků kateder stran zavedení loga IMS, 

f) navrhnou zástupce kateder v programu alumni (jeden pracovník a jeden čerstvý absolvent 

za katedru), 



g) do čtvrtka 9. 12. t. r. předloží návrhy stran projektů SVV a sice v následující struktuře: 1) 

koncept výzkumného záměru a personálního zajištění, 2) předpokládané výstupy. 

 

 

Zapsal: Petr Novák 

Vidoval: Jiří Vykoukal 

 

V Praze dne 1. prosince 2010 


