
 
 

KRVS meeting 9th April 2018  
Přítomní/attendance: 

 
Ondřej Klípa, Kateřina Králová, Michal Kubát, Jiří Vykoukal, Daniela Kolenovská, Ondřej Žíla, Karel 

Svoboda, Jindřich Čeladín, Slavomír Horák, Maria Asavei, Oguljamal Yazlieva, Karin Hofmeistrová, Jiří 

Kocián, Nikola Karasová, Jan Koutník, Barbora Chrzová, Dan Heller, Ekaterina Zheltova. 
 
Omluveni/excused: 
 
Jan Šír, František Šístek, Václav Lídl. 
 
Next meeting: 14.5.2018, 9:30 (STAN) 
 
English Version Below 
 

GAČR  
- Rozpis časového harmonogramu realizace projektu  
- Osnova textové části projektu  
- Zadávací dokumentace  
- Otázka bibliografie a poznámek pod čarou  
- Otázka úvazku a finančního ohodnocení 

 

Mobilita 
 

- Institucionální nabídka Erasmus + kreditové mobility: o 
co je možné, kam lze žádat a jezdit atd. 

 
o vytvořit institucionální online dokument a webovou sekci na stránkách IMS 

(podnět na vedení IMS)  
o  Současná nabídka: Tel Aviv, Sarajevo, Kyjev, Tirana  
o  Příprava relevantních návrhů na další výzvu v rámci Erasmus + kreditové mobility  

- Bilaterální dohody: MGU – ubytování musí nyní hradit vyslaní studenti a akademici sami.  
- Erasmus:  

o Diskuse o sníženém zájmu studentů o výjezdy  
o Podnět: aktivně podporovat a podněcovat studenty, aby vyjížděli. 

 

Prezentace výzkumu: Luboš Švec – Perestrojka, pobaltské republiky 

a Československo 1988-1991  
- Vliv Pobaltí na rozpad SSSR a perestrojku.  
- Použití konceptu „spillover“ Marka Kramera pro revoluční impulzy a reformy.  
- Informace o využívání archivů a práci s prameny. 

 

Různé  
- Miroslav Tejchman oslavil 80. narozeniny! Gratulujeme! A připravujeme drobné překvapení. 

☺ 
 

- 17. 5.: ALUMNI meeting v Grébovce  
- Státnice: konec června (následné neformální setkání se studenty a absolventy) 



 
- GAUK: úspěšní uchazeči Ekaterina Zheltova (školitelka K. Králová) a Veronika 

Grossová (školitel O. Žíla). Gratulujeme!  
- BOZP: sledujte výzvu vedení a sekretariátu IMS!  
- Podpora publikační činnosti (ediční komise FSV): KONKRÉTNÍ PODNĚTY Z KATEDRY  

ZASÍLEJTE DO 16.4.!  
- Inovace: 

 
o FSV má nově tiskového mluvčího  
o Debata tiskového mluvčího s vedením IMS 

 
o vylepšit oboustrannou komunikaci s médii a zlepšit vizibilitu na celouniverzitní i 

 
celospolečenské úrovni  

o KONKRÉTNÍ PODNĚTY Z KATEDRY ZASÍLEJTE DO 16.4.! 
 

********** 
 

Czech science foundation (GAČR) 
 

- Project timeline  
- Structure of the proposal  
- GAČR Guideline  
- Bibliography and notes  
- Salary and financial evaluation 

 

Mobility exchanges 
 

- Institutional agreements within Erasmus + credit mobility: 
 

o What is possible, where can we apply and travel, etc.  
o Making a institutional online document and web section of Erasmus + agreements 

 
(request on the IMS executives) 

 
o current offers: Tel Aviv, Sarajevo, Kiyev, Tirana 

 
o Preparation of relevant proposals for another call of Erasmus + credit mobility 

 
- Bilateral agreements: MSU – from now on students and scholars pay for the accommodation.  
- Erasmus:  

o Discussion about the decreesing student interest  
o Suggestion: Encourage our students actively to study abroad. 

 

Luboš Švec – research presentation – Perestroika, Baltic republics 

and Czechoslovakia 1988-1991 
 

- The impact of the Baltic republics on perestroika and the dissolution of USSR  
- Using the concept of „spillover“ for revolutionary impulses and reforms. (Mark Krammer)  
- Sources and archive working 

 

Other 
 

- Miroslav Tejchman had the 80th birthday. Congratulations! KRVS will prepare a 
surprise present.  

- ALUMNI meeting 17th May 2018 at Grébovka park 
 

- GAUK grant recieved by Ekaterina Zheltova (supervisor K. Králová) a Veronika 
Grossová (supervisor O. Žíla). Congratulations! 



 
- Safety and health prevention during work (BOZP): follow the information provided by 

IMS secretariate and executive  
- Supporting publication activity (editorial commision FSS): SPECIFIC SUGGESTIONS FOR FSS  

PUBLICATION SUPPORT TO BE SUBMITTED UNTIL 16th April!  
- Innovations 

 
o FSS has appointed a new spokesman 

 
o IMS and THE spokesman – meeting ahead 

 
▪ SUGGESTION: to improve bilateral communication with the media and 

improve visibility within the whole university and civil sphere
 

 
o OTHER SPECIFIC SUGGESTIONS FOR KRVS SUBMIT UNTIL 16th April! 

 
 

 

Zapsal/compiled by Jan Koutník 


