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9/2021 Vyhláška k organizaci Specifického vysokoškolského výzkumu na IMS FSV 

UK (SVV) 

1. Projekt SVV je otevřen všem studujícím v doktorském studiu IMS, kteří publikují 

výsledky svého výzkumu, a publikujícím studujícím v navazujícím magisterském 

studiu.  

2. V roce 2021 budou hodnoceny texty následovně: 

a) Hodnoceny budou pouze texty publikované či s potvrzením redakce, že jsou přijaté 

k publikaci. Dedikace výstupu na SVV IMS je podmínkou podpory: „Tato 

publikace byla podpořena projektem SVV Institutu mezinárodních studií FSV 

UK č. 260954/2021.“ 

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 bude odměněna cca 12-17 tis 

Kč a vyšší hodnocenou zhruba dvojnásobkem (tedy cca 24-36 tis Kč). 

d) Všechny texty či potvrzení o publikaci, prosím, odevzdejte do 15. října 2021 na 

mail gabriela.spetova@fsv.cuni.cz.  

3. Projekt SVV financuje také Centrum doktorských studií, které nabídne od 

akademického roku 2021/2022 minimálně dvě roční místa s možností jednoho 

opakování (více viz statut CDS). 

4. Prostředky SVV je dále možné využít na krytí opodstatněných cestovních nákladů na 

konference s aktivní účastí. Žádosti s předběžným vyčíslením nákladů průběžně 

posílejte na tomas.nigrin@fsv.cuni.cz. O žádosti musí být předem vyrozuměn 

školitel (u magisterských studentů garant programu) a musí ji odsouhlasit vedoucí 

katedry. Objem cestovních prostředků je omezený a může dojít k jejich vyčerpání 

v průběhu roku. 

 

 

V Praze, 22. dubna 2021 doc. PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D. 

Ředitel IMS                                                                 
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9/2021 Decree on Specific Higher Education Research project at the IMS FSV UK 

(SVV) 

1. The SVV project is opened to all IMS PhD students who publish the results of their 

research and to publishers in follow-up Master's degree program. 

2. In 2021, published texts will be evaluated as follows: 

a) Only texts that are published or are currently with the stutus of an editorial 

confirmation that they are accepted for publication will be evaluated. Such 

publications have to include a dedication to IMS SVV to supported by the project 

funds: "This publication was supported by the SVV project of the Institute of 

International Studies, FSV UK, No. 260954/2021." 

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 12-17 000 CZK and the higher 

with roughly double (i.e. approximately 24-36 000 CZK). 

d) Please submit all texts or confirmation of publication by October 15, 2021 to 

gabriela.spetova@fsv.cuni.cz.  

3. The SVV project provide support also to the Centre for Doctoral Studies (CDS). CDS 

will offer a minimum of two annual places from the academic year 2021/2022, with 

the possibility of one recurrence (for further information see the CDS statute). 

4. The SVV project funds may also be used to cover justified travel costs for the 

conferences with active participation. Requests with preliminary costs should be sent 

continuously to tomas.nigrin@fsv.cuni.cz. The request must be approaved in advance 

by supervisor/školitel (the program guarantor/garant programu for master students) 

and must be approved by the Head of the Department (vedoucí katedry). The amount 

of travel resources is limited and it may be exhausted during the year. 

 

 

 

Prague, April 22, 2022 Doc. PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D. 

IMS Director                                                                 
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