
Zápis ze schůze vedení IMS dne 6.4.2010 

 

1. Vedení IMS vzalo na vědomí: 

a) zápis z kolegia děkana z 29.3.2010 

b) nově vydanou monografii Michala Kubáta  Politická opozice v teorii a středoevropské 

praxi (Praha, Dokořán 2010) 

c) zprávu o jednání ředitele IMS s proděkanem pro rozvoj dr. Petrem Jüptnerem 

(prostorové záležitosti, možnosti řešení enormních teplot v kancelářích na jižní stěně 

objektu Jinonice, možnosti vybavení dalších místností v Jinonicích napevno 

instalovanými projektory) 

d) zaslání seznamu expertů IMS mgr. Tomáši Weissovi pověřenému agendou PR 

e) nástup p. Marka Hovorky na místo nového asistenta na sekretariátu IMS k 1.4.2010 

f) nástup mgr. Petry Cibulkové na místo asistentky pro cizojazyčné studijní obory na 

IMS k 1.4.2010 

g) návrh M. Caldy na změnu školitele mgr. Anny Krausové (MTS), novým školitelem 

byl navržen K. Kozák, předseda oborové rady MTS (J. Pešek) zajistí vyrozumění a 

souhlas oborové rady (per rollam) 

h) informaci ZES o nabídce vstupu do konsorcia Erasmus Mundus (EU, Nový Zéland, 

Austrálie), jde o program finančně zajišťující badatelské pobyty na doktorské a 

postdoktorské úrovni pro zúčastněné univerzity 

i) téma rozšířeného kolegia děkana 12.4.2010: cizojazyčné studijní obory na UK FSV 

j) informaci studijního proděkana P.Soukupa k organizaci hodnocení výuky a přípravě 

nové Karolinky na školní rok 2010/2011 

- bude již jen elektronická verze 

- během školního roku nebude možné provádět dodatečné úpravy 

- Karolinka se připravuje prostřednictvím programu Tajemník a do webové podoby se 

převádí přes program DG client (login a heslo byly zaslány studijním proděkanem 

jednotlivým garantům) 

- garanti zajistí odevzdání personální skladby svých kateder a prvních verzí studijních 

plánů svých oborů na školní rok 2010/2011 do 18.5.2010 (vedení IMS) 

- komentáře a postup budou řešeny na příští poradě vedení dne 20.4.2010 

 

2. Vedení IMS schválilo: 

a) předloženou disertační práci p. Ladislava Pflimpfla, práce může být postoupena 

k obhajobě (navržení oponenti: J. Kuděla – MZV ČR, Z. Lehmannová – VŠE) 

b) předloženou disertační práci p. Martina Valenty, práce může být postoupena 

k obhajobě (navržení oponenti: M. Hauser – PedF UK, J. Šturzová – PedF TU Liberec) 

 

3. Zůstává: 

a) dvoustranné projekty s Francií, Maďarskem a Slovinskem, IMS deadline pro Francii 

19.4. (FSV 26.4.), IMS deadline pro Maďarsko 24.5. (FSV 28.5.), IMS deadline pro 

Slovinsko 7.6. (FSV 14.6.) 

b) Návrhy na cenu MŠMT – deadline IMS 4.5. (FSV 17.5.) 

c) Nadace Sophia – deadline IMS 24.5., resp. konec října 2010 – další termín (FSV 31.5.) 

d) Nadace Jana Husa – deadline 7.6.2010 (FSV 14.6.) 

e) Cena rektora pro nejlepšího absolventa, deadline FSV 18.7.2010 

f) program mobility výzkumných pracovníků Marie Curie, deadline IMS 30.6. (FSV 6.8.) 

g) International Visegrad Fund – deadline začátek října 2010 

 

Zapsal: Vykoukal 


