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17/2021 Vyhláška ke zřízení a organizaci výzkumných skupin na IMS FSV UK  

 

 

Na Institutu mezinárodních studií FSV UK fungují formalizované výzkumné 

skupiny, jejichž cílem je usnadnit lepší spolupráci ve výzkumu napříč katedrami. 

Výzkumné skupiny podporují dialog o probíhajícím výzkumu, připravují společné 

publikace či projektové žádosti a integrují do své práce studující v doktorských 

programech IMS. Skupiny pomáhají vytvořit výzkumný profil IMS a prohlubují ve 

své oblasti národní a mezinárodní výzkumnou spolupráci.  

 

Skupiny vznikají zpravidla na tři roky s možností prodloužení, přičemž každá 

skupina má svoji vedoucí či vedoucího. Členy skupiny mohou být akademičtí a 

vědečtí pracovníci IMS, doktorandi IMS a ve výjimečných případech i studující 

bakalářského či magisterského cyklu.  

 

 

A. Založení výzkumné skupiny 
 

1. O založení výzkumné skupiny může požádat jakýkoli akademický a vědecký pracovník 

IMS. Součástí žádosti je výzkumné zaměření skupiny, krátká anotace a seznam 

zakládajících členů (alespoň tři zaměstnanci IMS včetně vedoucí z alespoň dvou 

kateder). 

2. Žádost o založení výzkumné skupiny se podává jednou ročně vždy do 15. října k rukám 

zástupce ředitele IMS pro vědu. V odůvodněných případech (např. zahájení většího 

výzkumného projektu) je možné žádost o zřízení skupiny podat mimořádně i v průběhu 

roku. 

3. Ředitel IMS po konzultaci se zástupcem ředitele IMS pro vědu schvaluje založení příslušné 

skupiny na dobu tří let vždy do 31. října. 

4. Po uplynutí tří let může být existence skupiny prodloužena na další období na základě nové 

žádosti a s přihlédnutím k proběhlému hodnocení. 

5. Skupina začíná pracovat od 1. prosince. 

6. Založení skupiny v mimořádném termínu se řídí přiměřeným harmonogramem. 

7. Vedoucí nově založené výzkumné skupiny nebo skupiny, jejíž činnost byla prodloužena, 

vypracuje po konzultaci se členy skupiny do konce února následujícího roku, tj. během 

prvních tří měsíců práce skupiny, konkrétní cíle činnosti skupiny na nadcházející tři roky 

a předloží je ke schválení řediteli IMS. 
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B. Členství ve výzkumné skupině 
 

1. Členství ve výzkumné skupině je pro zaměstnance a interní doktorandy IMS 

doporučené. 

2. Jedna osoba může být členem maximálně dvou výzkumných skupin. 

3. Do výzkumné skupiny je možné vstoupit nebo z ní vystoupit jednou ročně, vždy k  1. 

prosinci, na základě oznámení vedoucím dotčených skupin a pověřenému pracovníkovi 

sekretariátu IMS pro výzkum. Oznámení se podává průběžně, nejpozději k 15. listopadu. 

4. Jedna osoba může vést jen jednu výzkumnou skupinu. 

5. Členství ve výzkumné skupině je ukončeno na vlastní žádost nebo rozhodnutím ředitele 

IMS na žádost vedoucího skupiny nebo zástupce ředitele IMS pro vědu, zpravidla na 

základě průběžného hodnocení. 

 

 

C. Povinnosti výzkumných skupin 
 

1. Výzkumná skupina je otevřená všem zaměstnancům a doktorandům IMS, kteří projeví 

zájem o účast na jejích aktivitách, popřípadě i vybraným bakalářským či magisterským 

studentům. 

2. Vedoucí výzkumné skupiny organizuje její činnost tak, aby skupina plnila schválené cíle. 

Stanoví program aktivit skupiny a jeho priority. 

3. Výzkumné skupiny umožňují v rámci své činnosti vznik menších týmů pracujících na 

publikačních a grantových projektech. 

4. Výzkumné skupiny informují o svých aktivitách pomocí webových stránek IMS. 

5. Výzkumné skupiny se scházejí nejméně dvakrát za semestr. Zápis ze setkání zasílá vedoucí 

do dvou týdnů od setkání koordinátorovi vědy na IMS. 

6. Pracovní jazyk výzkumných skupin je angličtina. V případě, že všichni členové výzkumné 

skupiny rozumí česky, je možné vést jednání skupin v češtině. 

 

 

D. Hodnocení výzkumných skupin 
 

1. Vždy do konce října odevzdá vedoucí výzkumné skupiny krátké zhodnocení činnosti 

skupiny za poslední období zástupci ředitele IMS pro vědu. 

2. Členové skupiny mají možnost se k hodnocení činnosti skupiny vyjádřit. 

3. Ředitel IMS po konzultaci se zástupcem ředitele IMS pro vědu vyhodnotí s vedoucími 

skupiny práci skupin a případné změny pro následující období, včetně personálních změn. 

 

 

E. Zánik výzkumné skupiny 
 

Výzkumná skupina zaniká čtyřmi způsoby: 

a) uplynutím doby, na niž byla zřízena; 
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b) rozhodnutím ředitele IMS na základě žádosti vedoucí skupiny; 

c) rozhodnutím ředitele IMS na základě pravidelného hodnocení práce skupiny; 

d) neplněním minimálních stanovených parametrů (složení, aktivita) 

 

 

F. Přechodná ustanovení pro rok 2021 
 

Termíny týkající se založení (bod A) výzkumných skupin a jejich členství (bod B) se v roce 

2021 upravují následujícím způsobem: 

a) podání žádosti na zřízení výzkumné skupiny (bod A.2): do 10. listopadu 2021 

b) schválení navržených skupin (bod A.3): do 15. listopadu 2021 

c) oznámení o členství ve skupině (bod B.3): do 25. listopadu 2021 

d) zahájení činnosti výzkumných skupin (bod A.5): 1. prosince 2021 

 
 

V Praze, 1. listopadu 2021 Doc. PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D. 

Ředitel IMS 
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17/2021 Decree on the establishment and organisation of research groups at 

IMS FSV UK  

 

 

 

The Institute of International Studies FSV UK establishes research groups to 

facilitate better research collaboration across departments. The research groups 

promote dialogue on ongoing research, prepare joint publications or project 

applications, and integrate IMS PhD students into their work. The groups help to 

establish the research profile of the IMS and deepen national and international 

research collaboration in their field. 

 

Groups are usually formed for three years, with the possibility of renewal, and each 

group has its own leader. Members of the group may be IMS academic and research 

staff, IMS PhD students and, in exceptional cases, Bachelor's or Master's students.  

 

 

A. Establishment of a research group 
 

1. Any IMS academic and researcher can apply for the establishment of a research group. 

The application must include the research focus of the group, a short annotation and a 

list of the founding members (at least three IMS staff members including the head of at 

least two departments). 

2. The application for the establishment of a research group is submitted once a year by 15 

October to the IMS Deputy Director for Research. In justified cases (e.g. the launch of a 

major research project), the application for the establishment of a group may be submitted 

exceptionally during the year. 

3. The IMS Director, in consultation with the IMS Deputy Director for Research, shall 

approve the establishment of the relevant group for a period of three years by 31 October. 

4. After three years, the group may be extended for a further period on the basis of a new 

application and taking into account the evaluation carried out. 

5. The group shall start working on 1 December. 

6. Establishment of the group at an extraordinary date shall be subject to a corresponding 

timetable. 

7. By the end of February of the following year, i.e. during the first three months of the 

group's operation, the leader of the newly established research group or of a group whose 

operation has been extended shall, in consultation with the members of the group, develop 

specific objectives for the group's activities for the next three years and submit them to the 

IMS Director for approval. 
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B. Membership in a research group 
 

1. Membership in a research group is recommended for IMS employees and full-time 

doctoral students. 

2. One person may be a member of a maximum of two research groups. 

3. It is possible to join or leave a research group once a year, on 1 December, by notifying 

the leaders of the groups concerned and the IMS Secretariat's designated research officer. 

Notification shall be made on a rolling basis, no later than 15 November. 

4. One person may lead only one research group. 

5. Membership of a research group is terminated at the researcher’s own request or by 

decision of the IMS Director at the request of the group leader or the IMS Deputy Director 

for Science, normally on the basis of an interim evaluation. 

 

 

C. Responsibilities of research groups 
 

1. The research group is open to all IMS staff and PhD students who express interest in 

participating in its activities, and to selected undergraduate or graduate students as 

appropriate. 

2. The leader of the research group organizes its activities in such a way that the group fulfils 

its approved objectives. The leader sets the programme of the research group and its 

priorities. 

3. Research groups shall allow the formation of smaller teams working on publication and 

grant projects as part of their activities. 

4. Research groups shall communicate their activities through the IMS website. 

5. Research groups meet at least twice per semester. Minutes of the meeting shall be sent by 

the leader fo the group to the IMS research coordinator within two weeks of the meeting. 

6. The working language of the research groups is English. If all members of the group speak 

Czech, the group’s activities can be conducted in Czech. 

 

 

D. Evaluation of research groups 
 

1. By the end of October each year, the leader of the research group shall submit a short 

evaluation of the group's activities over the last period to the IMS Deputy Director for 

Research. 

2. The members of the group shall have the opportunity to comment on the evaluation of the 

group’s activities. 

3. The IMS Director, in consultation with the IMS Deputy Director for Research, evaluates 

with the group leaders the work of the groups and possible changes for the following 

period, including personnel changes. 
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E. Termination of a research group 
 

There are four ways in which the research group is dissolved: 

a) the expiry of the period for which it was set up; 

b) by decision of the IMS Director at the request of the group leader; 

c) by decision of the IMS Director following a periodic evaluation of the group’s work; 

d) failure to meet the minimum specified parameters (composition, activity) 

 

 

F. Transitional provisions for 2021 
 

The deadlines for the establishment (point A) and membership (point B) of the research 

groups shall be adjusted as follows in 2021: 

a) submission of an application for the establishment of a research group (point A.2): 

by 10 November 2021 

b) approval of proposed groups (point A.3): by 15 November 2021 

c) notification of group membership (point B.3): by 25 November 2021 

d) launch of the research groups (point A.5): 1 December 2021 

 
 

 

Prague, 1st November 2021 Doc. PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D. Ř 

  IMS Director 
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