
Zápis ze schůze vedení IMS z 26. 5. 2009 

 

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

Omluveni: M. Calda, J. Kučera, L. Švec 

 

1. Projekty připravované v rámci rozvojových programů 

Návrhy v rámci rozvojových programů budou předkládat katedry NRS, RVS a ZES. Stručnou 

informaci o plánovaných projektech je třeba poslat J. Vykoukalovi do 14. 6. 2009. Vedení 

FSV bude předložené návrhy projednávat 29. 6. 2009, a to z hlediska jejich oprávněnosti a 

finanční náročnosti. 

 

2. Komunikace s oddělením pro vnější vztahy 

Vedení IMS projednalo návrh na povahu informací, které mají jednotlivé instituty poskytovat 

oddělení pro vnější vztahy. Aktuální informace bude shromažďovat tajemnice IMS při 

pravidelných poradách vedení. Informace budou předávány oddělení pro vnější vztahy 

prostřednictvím sekretariátu IMS. 

 

3. Příprava Karolínky na akadem. rok 2009/2010 

a) Podklady k aktualizaci personální části Karolínky je třeba poslat J. Vykoukalovi do 29. 5. 

2009. 

b) KAS a KRVS nahlásí J. Vykoukalovi plánované úpravy či změny v bakalářských kurzech, 

a to co nejdříve. 

c) Změny v magisterských oborech (včetně případné úpravy textu v úvodní části) je nutné 

poslat paní Jirsové do 10. 6. 2009 (dodání podkladů před uvedeným termínem je vítáno). 

Alternativně je možné zanést úpravy přímo do programu T-Tajemník, který je 

nainstalovaný na několika počítačích v jinonických kancelářích. O plánovaných změnách 

a úpravách je třeba informovat také tajemnici IMS, aby měla co nejpřesnější podklady pro 

sestavování rozvrhu. 

 

4. Harmonogram na akadem. rok 2009/2010 

Harmonogram na příští akadem. rok je k dispozici na adrese http://www.fsv.cuni.cz/FSV-

1007.html.  

 

5. Semináře k aktualitám v roce 2009/2010 

a) Pokud se nenaplní semináře k aktualitám vedené ve francouzštině a němčině, budou volná 

místa nabídnuta erasmovským studentům. 

b) Vedení IMS se dohodlo, že je třeba alespoň částečně sjednotit podobu jednotlivých 

seminářů k aktualitám. V této záležitosti bude svolána schůzka příslušných vyučujících. 

  

6. Různé 

a) PhDr. Michal Kubát, PhD. se úspěšně habilitoval na Masarykově univerzitě v Brně. 

b) Svazek XI AUC-ST, který rediguje J. Ryjáček, má vyjít nejpozději v červenci 2009. 

Německé číslo AUC-ST, jež rediguje Nina Lohmann, je třeba poslat elektronicky J. 

Vykoukalovi do 31. 8. 2009. 

 

7. Termín příští porady 

Termín příští porady bude domluven emailem.  

 

Zapsala: L. Filipová 

Schválil: J. Vykoukal 
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