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Schůzka KRVS 21.9.2017 

 

Přítomní // attended:  

Zaměstnanci: Kateřina Králová, Jiří Vykoukal, Luboš Švec, Michal Kubát, František Šístek, Karel 

Svoboda, Adrian Brisku, Václav Lídl, Maria Alina Asavei, Jan Šír, Marek Pečenka, Daniela Kolenovská 

Doktorandi: Karin Hofmeisterová, Jan Koutník, Miroslava Jasenčáková, Jindřich Čeladín, Petr Balla, Sofiia 

Riabushkina, Jiří Kocián, Barbora Chrzová, Oleg Shenshyn, Martin Barák 

Program 

1) Přivítání: noví lidé na KRVS  

a) zaměstnanci - Ondřej Klípa, Adrian Brisku, Václav Lídl 

b) Interní PhDs - Jan Koutník, Ekatarina Zheltova, Pavle Basanovic, Sofiia 
Riabushkina, Oguljamal Yazliyeva  

2) Představení koncepce (http://krvs.fsv.cuni.cz/KRVS-8-version1-
koncepce_rozvoje_katedry_ruskych_a_vychodoevropskych_studii_2017_2021.pdf) 

a) Organizace & HR  

● Představení nových pomvědů Karin Hofmeisterové a Jana Koutníka, kteří 
budou mít na starosti primárně chod sociálních sítí KRVS a webu. Další úkoly 
lze zadávat přes určený dokument “pomvěd” tasks (první kolo: do 22.10.) 
sdílený ve složce KRVS na Google drive. Skenování a jiné nárazové činnosti 
budou svěřeny do rukou tzv.  “nárazových” pomvědů, kteří budou vybráni v 
nejbližších dnech z magisterských studentů Kláry Žaloudkové, Ekatariny 
Fedorové a Ivana Krupského. 

● Představení zástupce vedoucí KRVS Karla Svobody 

b) Komunikace 

● Jednou z priorit Kateřiny Králové je zlepšení komunikace v rámci KRVS i 
navenek.  

● Komunikace s vedoucí katedry je nejrychlejší a nejefektivnější přes email a 
messenger. Pokud se email týká katederních záležitostí, Kateřina Králová 
vybízí, aby se do předmětu zprávy uváděla zkratka KRVS. 

c) Propagace 

● Prioritou je zviditelnění výsledků KRVS v akademickém světě a včasné 
zachycení případných uchazečů. 

d) Problémy a nástroje  

● jazyk - pracovním jazykem KRVS je čeština a angličtina 

● uchazeči - problém úbytku kvalitních studentů je potřeba aktivně řešit. Jednou 
z cest je efektivnější a důslednější propagace KRVS nejen na sociálních 
sítích. 
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● Google Drive - Byla vytvořena složka KRVS na Google drivu, kde budou 
sdíleny různé dokumenty důležité pro chod katedry. Google drive nabízí také 
možnost aktivní interakce a sdílení podnětů/návrhů všemi členy KRVS. 

3) Úkoly  

a) Email 

● Studenti pro komunikaci s pedagogem používají jeho standardizovaný email 
fsv.cuni.cz. Pokud někdo využívá primárně jiný email, je nutné přesměrovat si 
mail fsv.cuni.cz na používanou emailovou schránku nebo zajistit pravidelnou 
kontrolu pracovního emailu fsv.cuni.cz. 

b) Sociální média - KRVS má v současnosti Facebook a Instagram účty  

● Je potřeba začít využívat funkci hashtagů -  #KRVS #imsfsvuk #imsproud 
#krvsrocks 

● Instagram: uživatelské jméno: krvsimsfsvuk. Kdo by chtěl přidávat fotky na 
KRVS Instagram, je vítán. 

● Doc. Švec navrhl fotit stánky vědění na cestách po našich regionech. Další 
návrhy vítány. 

● Bylo zdůrazněno, že ti, kteří neumisťují příspěvky na KRVS účty na sociálních 
sítích sami, mají za úkol pravidelně zasílat emaily se svými aktivitami 
(workshopy, konference, publikace, vystoupení v médiích) případně s 
informacemi o pořádaných akcích na email karin.hofmeisterova@fsv.cuni.cz. 

● V plánu je zřídit katederní LinkedIn. 

c) KRVS web  

● Ondřej Klípa během zimního semestru připraví obsah webové stránky – 
medailonek katedry, profil absolventa (AAA- analytik, aktivista, akademik) atd.  

● Členové katedry byli vyzváni, aby posílali své podněty. 

● Nový layout katederního webu by měl být hotov v lednu.  

● Z důvodů aktualizace profilů členů katedry je připravený dotazník, který 
Kateřina Králová rozešle emailem v nejbližších dnech. Interní pracovníci a 
všichni ostatní, kteří mají zájem o svůj profil na webu KRVS, zašlou vyplněný 
dotazník dr. Klípovi (ondrej.klipa@gmail.com) s dr. Královou v kopii 
nejpozději do 22.10. 

● Každý člen katedry má možnost vytvořit si osobní stránku 

d) ORCID 

● Všichni zaměstnanci a interní doktorandi jsou povinni mít identifikační číslo v 
databázi ORCID a doplnit ke svému účtu publikace. Lze automaticky 
vygenerovat přes některou z knihoven (Národní knihovna, British Library atd.) 
Údaje je možné překopírovat do ResearcherID a naopak. 

e) SIS: Aktualizovat informace v SISu – konzultační hodiny, sylaby včetně četby 

f) GAUK: aplikace otevřena od 9.10.2017 

mailto:karin.hofmeisterova@fsv.cuni.cz
mailto:ondrej.klipa@gmail.com
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● Je potřeba podněcovat studenty, aby podávali přihlášky. Dana Kolenovská 
navrhla uspořádání semináře o fungování GAUK na začátku semestru. 
Kateřina Králová vybídla případné školitele, aby studentům pomohli s 
přípravou projektu GAUK. 

g) Granty 

● V brzké době bude vytvořen kalendář grantů sdílený ve složce KRVS na 
Google drive. Všichni jsou zváni kalendář případně doplnit. 

h) Vizitky 

● Všichni zaměstnanci mají právo na výrobu vizitek. 

● Interní doktorandi je mohou získat za úhradu.  

i) Neformální setkání  

● Kateřina Králová informovala o konání neformálního setkání KRVS 19.10. 
ve studentském klubu Celetná od 18:00. Bližší informace budou potvrzeny 
emailem. Účast velmi vítaná! 
https://www.facebook.com/events/512264872452786/ 

4) Prezentace výzkumu   

● Adrian Brisku - zaměření Rusko, Kavkaz, Balkán, střední Evropa, 
komparativní historie, impéria, politologie. 
(https://cuni.academia.edu/adrianBrisku) 

● Václav Lídl - zaměření postsovětský prostor, zahraniční politika, ekonomické 
aspekty zahraniční politiky státních aktérů, obchodní politika, energetika 

Práce na disertaci Rusko a Čína ve střední Asii: Případ plynovodu 
Turkmenistán-Čína 

5) Pozvánky na akce  

- BOHEMs Workshop (PRIMUS) 25 - 26.9.2017: “Portraying Narratives” (speakers: 
Igor Štiks, Nela Milić, Ljiljana Radonić, Martin Piaček) 

- Conference "Central Europe and Balkan Muslims: Relations and 
Representations" - 2-3.10.2017 (http://www.hiu.cas.cz/cs/download/conference-
program-central-europe-and-balkan-muslims-prague-october-2017.pdf) 

- XI. ročník studentské konference o Balkáně - Rada pro mezinárodní vztahy - 
11.10.2017 (https://www.facebook.com/events/531657053834879/) 

- Konference s lékaři bez hranic - 3 - 4. 11.2017 

- Balkan Express 1 - 2. 12.2017 - 4. mezinárodní konference Balkánských studií ve 
spolupráci FHS a FSV UK (https://www.facebook.com/KonferenceBalkan/) 

http://www.hiu.cas.cz/cs/download/conference-program-central-europe-and-balkan-muslims-prague-october-2017.pdf
http://www.hiu.cas.cz/cs/download/conference-program-central-europe-and-balkan-muslims-prague-october-2017.pdf
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- Jan Šír pozval na festival nezávislé ruské kultury Kulturus 
https://www.facebook.com/Kulturus-188263664679730/. Na termíny 25.10, 31.10, 
1.11 hledá diskusanta a moderátora  

6) Různé  

- Docent Jiří Vykoukal informoval o technických změnách na FSV. Jsou schválené tři 
řádné termíny státnic včetně zářijového. Od nového školního roku zavedeno 
známkování ABCDF. Chystá se nová akreditace 

 

 

KRVS meeting 9/2017 

1) Welcoming: new KRVS people 

a) employees - Ondřej Klípa, Adrian Brisku, Václav Lídl 

b) PhDs - Jan Koutník, Ekatarina Zheltova, Pavle Basanovic, Sofiia Riabushkina, 
Oguljamal Yazliyeva  

  

2) Introducing the conception 

a) Organization & HR 

● Introducing new student assistants (pomvěd), Karin Hofmeisterová and Jan 
Koutník, who will be responsible primarily for KRVS social networks accounts 
and website. Other tasks for pomvěds could be assigned via document 
shared in KRVS folder on google drive. Taking scans and other irregular 
activities will be the responsibility of irregular pomvěds who will be chosen 
from master students Klára Žaloudková, Ekatarina Fedorova and Ivan 
Krupskyi. 

● Introducing the deputy chief of KRVS Karel Svoboda 

b) Communication 

● Effective communication within the department is one of the priorities of 
Kateřina Králová as well as the presentation of KRVS in public.  

● Communication with Kateřina Králová is the best via facebook. When writing 
emails concerning the department, please put always KRVS as an email 
subject.  

c) Promotion 

● Promotion of KRVS (publications, successes, activities) in public and 
attracting applicants should be one of the priorities of KRVS. 

d) Problems and tools 

● language - KRVS uses both Czech and English  

● applicants - We struggle with having sufficient devoted students. To improve 
this will be a priority of the department. 
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● Google Drive - Kateřina Králová created a folder KRVS on google drive to 
share various documents important for the functioning of the department. 
Members of KRVS are welcome to share remarks and suggestions.  

3) Tasks 

a) Email 

● If you use different email address than fsv.cuni.cz, please, re-direct emails from 
fsv.cuni.cz to your primary address or check both. 

b) Social media - KRVS has Facebook and Instagram accounts 

● Use hashtags -  #KRVS #imsfsvuk #imsproud #krvsrocks 

● Instagram:  username: krvsimsfsvuk. Please share your pictures on KRVS Instagram. 
Login information: krvsinstagram@gmail.com, password krvsinsta.  

● Luboš Švec suggested taking pictures of educational institutions in the regions of our 
research. 

● Those who do not create posts on KRVS social media accounts by their own should 
regularly send information about their activities (workshops, conferences, 
publications, media appearances) or interesting events to email. 
karin.hofmeisterova@fsv.cuni.cz 

● Kateřina Králová plans to create KRVS LinkedIn account. 

c) KRVS web 

● Ondřej Klípa will prepare the content of KRVS website – information about the 
department, the profile of absolvents (AAA - analyst, activist, academic) etc.  

● Members of the department are encouraged to send remarks and suggestions 
regarding the content of the website. 

● The new layout of the website should be available in January 2018.  

● Kateřina Králová will send a questionnaire to update personal profiles of KRVS 
employees. Internal employees and others who are interested in having personal 
profile on the KRVS website should send fulfilled questionnaire to dr. Klípa 
ondrej.klipa@gmail.com and Kateřina Králová not later than 22.10.  

● All members of the department can create personal websites. 

      d) ORCID 

● All employees and internal Ph.D. candidates need to have identity number in ORCID 
and to add their publications. 

       e) SIS - Please update your syllabus in the SIS and your office hours for the fall; 

       f) GAUK: opening Oct. 9 

● Encourage your students to apply for GAUK. Dana Kolenovská suggested organizing 
a meeting onGAUK at the beginning of the semester. Kateřina Králová asked 
supervisors to help students with the application. 

        g) Grants 

mailto:karin.hofmeisterova@fsv.cuni.cz
mailto:ondrej.klipa@gmail.com
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● There will be a calendar with the deadlines to apply for various grants shared in 
folder KRVS on google drive. All employees are welcome to add information.  

       ch) Business Cards 

● Employees can get institutional business cards for free. 

● Internal Ph.D. candidates may acquire them against payment. 

        i) informal meeting 

● Informal meeting of the KRVS and its supporters connected with the 
acknowledgment of Emil Aslan, Slávek Litera and Marek Pečenka work at IMS. 
(When & where: Studentský klub Celetná, Oct. 19, 6 p.m.). 
https://www.facebook.com/events/512264872452786/ 

4) Research presentations:  

- Adrian Brisku - Research focus: Russia, Ottoman Empire, Turkey, the Balkans. 
Specializations: history, 19th century, empires 

- Václav Lídl - Russia and China in Central Asia: The Case of Turkmenistan - China 
Gas Pipeline 

5) Invitations to events 

- BOHEMs Workshop (PRIMUS) 25 - 26.9.2017: “Portraying Narratives” (speakers: 
Igor Štiks, Nela Milić, Ljiljana Radonić, Martin Piaček) 

- Conference "Central Europe and Balkan Muslims: Relations and 
Representations" - 2-3.10.2017 (http://www.hiu.cas.cz/cs/download/conference-
program-central-europe-and-balkan-muslims-prague-october-2017.pdf) 

- XI. student conference about the Balkans - The Czech Council on Foreign 
Relations - 11.10.2017 (https://www.facebook.com/events/531657053834879/) 

- Conference with Doctors without borders  - 3 - 4. 11.2017 

- Balkan Express 1 - 2. 12.2017 - 4th International Balkan Studies Conference 
organized by FHS and FSV UK (https://www.facebook.com/KonferenceBalka 

- Jan Šír invited to the festival of independent Russian culture Kulturus 
https://www.facebook.com/Kulturus-188263664679730/.  

6) Diverse 

- Jiří Vykoukal informed about technical changes at FSV - There will be three regular 
terms of state exams. From now on, there is a new system of evaluation ABCDF. 

http://www.hiu.cas.cz/cs/download/conference-program-central-europe-and-balkan-muslims-prague-october-2017.pdf
http://www.hiu.cas.cz/cs/download/conference-program-central-europe-and-balkan-muslims-prague-october-2017.pdf

