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Zápis ze schůze vedení IMS z 20. 10. 2009 

 

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

 

 

1. Žádosti u Grantové agentury UK na rok 2010 

a) Pro aktivování grantové žádosti je třeba, aby bylo v SISu vyplněno pole s názvem 

diplomové či disertační práce. 

b) Všechny projekty musí být před odesláním na oddělení vědy opatřeny doporučením 

ředitele IMS. Podklady (v elektronické či papírové podobě nebo formou přístupu do databáze) 

včetně posudku vedoucího práce/školitele je třeba dodat J. Vykoukalovi do 4. 11. 2009. 

 

2. Doktorské státnice a obhajoby 

Doktorské státnice a obhajoby se budou konat 1. 2. 2009 od 9.00 v Rytířské. Závazné 

přihlášky ke zkoušce i obhajobě je třeba podat do 15. 11. 2009. Disertace určené k interní 

obhajobě musí být dodány do 4. 12. 2009 na sekretariát IMS. 

 

3. Koordinátor doktorandské agendy 

Koordinátorem doktorandské agendy byl jmenován Jakub Kašík, emailový kontakt je 

kasikj@fsv.cuni.cz.  

 

4. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost 

Do grémia zpravodajů operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost byli za 

IMS nominováni D. Kolenovská a T. Nigrin. 

 

5. Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost 

Ředitel IMS žádá vedoucí jednotlivých kateder, aby se svými pracovníky projednali možnost 

předložit celoústavní projekt mezinárodní spolupráce v rámci operačního programu Lidské 

zdroje a zaměstnanost. Konkrétně je třeba vyjasnit, zda se má IMS zúčastnit, v jaké podobě a 

kdo by mohl případnou agendu spravovat (odhadovaná doba trvání je 30 měsíců). Podrobné 

informace o programu jsou na adrese http://www.esfcr.cz/2-vyzva-k-predkladani-grantovych-

projektu-v-ramci-gg. Stanovisko kateder je třeba oznámit na poradě vedení 3. 11. 2009. 

 

6. Ediční plán FSV na rok 2010 

Informace o publikacích, které mají být zařazeny do edičního plánu FSV na příští rok, je třeba 

zaslat J. Vykoukalovi do 22. 10. 2009. Zpráva musí obsahovat tyto údaje: autor/autoři, titul 

publikace, předpokládaný vydavatel, předpokládané datum vydání, předpokládaný rozsah, 

zdroj(e) financování. 

 

7. Oslavy 20. výročí založení FSV 

V kalendářním roce 2010 budou probíhat oslavy 20. výročí založení FSV. Oddělení pro PR 

vítá z řad pedagogů i studentů návrhy aktivit, jež by se mohly uskutečnit při této příležitosti, 

popř. začlenit do rámce oslav. Žádaný je rovněž materiál (např. fotografie), který 

dokumentuje historii fakulty. Návrhy lze průběžně posílat L. Filipové. 

 

8. Nový web katedry Amerických studií 

M. Calda upozornil na nové webové stránky katedry Amerických studií a poděkoval K. 

Kozákovi za jejich přípravu. 

 

http://www.esfcr.cz/2-vyzva-k-predkladani-grantovych-projektu-v-ramci-gg
http://www.esfcr.cz/2-vyzva-k-predkladani-grantovych-projektu-v-ramci-gg
http://kas.fsv.cuni.cz/index.php
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9. Volby do SIMSu 

Volby nových zástupců Studentské samosprávy IMS se budou konat 2.-3. 11. 2009. 

 

10. Úkoly z předchozích porad 

a) Výjezdy pedagogů IMS, které se mají uskutečnit na základě meziuniverzitních dohod 

v roce 2010, je třeba nahlásit J. Vykoukalovi do 23. 10. 2009. 

b) Anotace a recenze pro dokončované anglické číslo AUC-ST je možné posílat na adresu J. 

Vykoukala do 31. 10. 2009. 

c) Vedoucí kateder byli vyzváni, aby v rámci svých kateder provedli do 30. 11. 2009 

inventuru činnosti jednotlivých pracovníků.  

 

11. Termín příští porady 

Příští porada se koná 3. 11. 2009 od 12.30 v J3093. 

 

 

Zapsala: L. Filipová 

Schválil: J. Vykoukal 

 


