FOR ENGLISH SEE BELOW

6/2022 Vyhláška k organizaci Specifického vysokoškolského výzkumu na IMS FSV
UK (SVV)
1. Projekt SVV poskytuje finanční ohodnocení všem studentům navazujícího
magisterském a doktorském studiu na IMS, kteří publikují výsledky svého výzkumu
v době, kdy jsou aktivními studenty (z hlediska SISu). Pro zapojení do projektu není
třeba se explicitně hlásit, je však nutné u každé publikace uvést konkrétní dedikaci
tohoto projektu (viz. bod. 2.a.).
2. V roce 2022 budou publikace zmíněných studentů hodnoceny následovně:
a. Hodnoceny budou pouze texty publikované či s potvrzením redakce, že jsou
přijaté k publikaci a takové, které budou obsahovat konkrétní dedikaci
projektu: „Tato publikace byla podpořena projektem SVV Institutu
mezinárodních studií FSV UK č. 260594.“
b. Všechny texty budou hodnoceny na základě principu „peer review“ – tedy
hodnotící komisí složené ze zástupců všech kateder.
c. Hodnotící komise rozdělí texty do dvou kategorií podle náročnosti výzkumu,
kvality textu a kvality časopisu či vydavatele – nižší kategorie bude
odměněna cca 12-17 tis Kč a vyšší kategorie bude ohodnocena zhruba
dvojnásobkem tedy cca 24-36 tis Kč.
d. Všechny texty či potvrzení o publikaci, prosím, odevzdejte do 15. října 2022
skrze online formulář: https://forms.gle/X7XdgXwnkGt5zQjA7 V případě
specifických dotazů se obraťte na Barboru Navrátilovou barbora.navratilova@fsv.cuni.cz.
3. Projekt SVV financuje také Centrum doktorských studií (CDS), které nabídne od
akademického roku 2022/2023 minimálně dvě roční místa s možností jednoho
opakování (více informací naleznete na stránkách IMS – sekce Centrum doktorských
studií a zároveň budete informováni skrze fakultní email o aktuálně vypsaném
výběrovém řízení.
4. Prostředky SVV je dále možné využít na krytí opodstatněných cestovních nákladů na
konference s aktivní účastí.
a. Žádosti obsahující stručné zdůvodnění aktivity předložené k podpoře a
předpokládanou výší požadované částky můžete podávat během roku skrze
online formulář: https://forms.gle/VqPQ8ipx8twWPwMA6
b. V průběhu kalendářního roku jsou však stanoveny tři termíny, ve kterých
vedení IMS rozhoduje o podpoře daných žádostí - 31. března, 30. června a
30. září. V odůvodněných případech je možné požádat o podporu i mimo
vyhlášené termíny. V takovém případě je však potřeba kontaktovat přímo
ředitele IMS.
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c. O žádosti musí být předem vyrozuměn školitel (u magisterských studentů
garant programu) a musí ji odsouhlasit (stačí emailem) vedoucí katedry.
d. Rozhodnutí o financování přijímá ředitel IMS na návrh zástupce ředitele pro
vědu nejpozději do poloviny měsíce následujícího po termínu žádosti. Objem
cestovních prostředků je omezený a může dojít k jejich vyčerpání v průběhu
roku.
e. Za zpracování žádostí a správu formuláře je zodpovědná Barbora
Navrátilová, od které také získáte informaci o finálním rozhodnutí ve věci
Vaší žádosti.

V Praze, 11. března 2022
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6/2022 Decree on Specific Higher Education Research project at the IMS FSV UK (SVV)
1. The SVV project provides financial awards to all IMS Master and PhD students who
publish their research results while they are active students (in terms of SIS). It is not
necessary to explicitly apply to participate in the project, but it is necessary to indicate
the specific dedication of this project for each publication (see section 2.a)).
2. In 2022, the publications of these students will be evaluated as follows:
a. Only texts published or with editorial confirmation that they have been
accepted for publication and those that contain a specific dedication to the
project will be evaluated: "This publication was supported by the SVV
project of the Institute of International Studies, FSV UK, No. 260594."
b. All texts will be evaluated on the basis of the "peer review" principle - an
evaluation committee made up of representatives of all departments.
c. The evaluation committee will divide the texts into two categories according to
the research intensity, the text quality and the quality of the journal or publisher
- the lower category will be rewarded with approximately 12-17 thousand CZK
and the higher category will be rewarded with approximately double the
amount, i.e. approximately 24-36 thousand CZK.
d. Please submit all texts or confirmation of publication by October 15, 2022 via
the online form: https://forms.gle/X7XdgXwnkGt5zQjA7. In case of specific
questions,
please
contact
Barbora
Navratilova
barbora.navratilova@fsv.cuni.cz.
3. The SVV project also provides funding for the Centre for Doctoral Studies (CDS),
which will offer a minimum of two one-year places from the academic year
2022/2023, with the possibility of one repeat (for more information, please visit the
IMS website - Doctoral Studies Centre section and you will also be informed via
faculty email about the current call for applications.
4. The SVV project funds can also be used to cover justified travel costs to conferences
with active participation.
a. Applications containing a brief justification of the activity and the estimated
amount requested can be submitted throughout the year via the online form:
https://forms.gle/VqPQ8ipx8twWPwMA6
b. However, there are three deadlines during the calendar year by which IMS
management decides whether to support a given application. These are March
31, June 30, and September 30. In justified cases, support may be requested
outside the announced deadlines. However, in this case, the IMS Director
should be contacted directly.
c. The supervisor (for Master's students, the programme garant) must be notified
in advance of the application and it must be approved (by email is sufficient)
by the Head of Department.

Fakulta sociálních věd
Univerzita Karlova
Smetanovo nábřeží 6
110 01 Praha 1

ims.fsv.cuni.cz

d. The funding decision shall be taken by the IMS Director on the proposal of the
Associate Director for Science no later than the middle of the month following
the application deadline. Travel funds are limited and may be exhausted during
the year.
e. A responsible person for the processing of applications and administration of
the form is Barbora Navrátilová. It is also Mrs. Navrátilová from whom you
will receive information on the final decision of your application.

Prague, March 11, 2022
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