
KRVS schůze 26. února 2018 
/Englishversionfollows/ 

• přítomní: Ondřej Klípa, Kateřina Králová, Michal Kubát, Jiří Vykoukal, Maria Alina Asavei, 

Daniela Kolenovská, Adrian Brisku, František Šístek, Ondřej Žíla, Karel Svoboda, Václav Lídl, 

Oguljamal Yazlieva, Karin Hofmeisterová, Jiří Kocián, Nikola Karasová, Jan Koutník 

• omluveni: Slavomír Horák, Daniel Heler, Jan Šír, Bohdan Zilynskyj, Luboš Švec 

• příští schůze: 9. dubna a 14. května 2018 

Ondřej Klípa představil své výzkumné oblasti 
Tři hlavní témata: 

- etnické a národnostní konflikty v České republice 

o zejména romská otázka, kultura a integrace 

- Ukrajina a Krym – menšiny a etnické konflikty 

- Pracovní migrace v sovětském bliku 

o prezentace: „Útěk od útlaku a kontroly. Ženská pracovní síla z Polska 

v komunistickém Československu.“ 

Web – info, profily, sylaby, konzultační hodiny 
- konzultační hodiny se ze SISu nepřepisují automaticky na web; pokud potřebujete změnu na 

webu, napište Ondřeji Klípovi 

- webové profily jsou aktualizované u všech a jsou online (další hromadná aktualizace v září 

2018) 

- pro další úpravy a aktualizace na webu kontaktujte Karin Hofmeisterovou 

- kontrolujte si aktuálnost sylabů 

Výměny a mobilita 
- Erasmus+ pohovory s uchazeči (3. března 2018); za KRVS: Daniela Kolenovská a Jindřich 

Čeladín 

- mimo EU země a E+ credit mobility dohody 

o aktuálně: Tirana, Kyiv, Tel Aviv, Sarajevo; 

o Učitelská mobilita: alespoň na 5 dní; tyto dohody jsou obnovovány na základě 

úspěšného využívání, 

o E+ credit mobility dohody nabízí opravdu dobrou finanční podporu, 

o v přípravě: Minsk, Tbilisy, Bělehrad. 

- Všichni studenti mají k dispozici 12 měsíců pro pobyty na Erasmu v rámci každé úrovně studia 

- Bc., Mgr. i PhD. programů; 

- návrh na uspořádání jednoho „Post-sovětského týdne“ a jednoho „Balkánského týdne“, 

během kterých bychom společně pozvali akademiky na výměny a mobilitu = usnadnění 

pobytu a větší celkový přínos pro všechny 

- problém ve financování mobilit v drahých destinacích (jako Spojené Království, Skandinávie) – 

nutné prosadit změnu na půdě akademického senátu ve financování. 



Promoce 
- 16. března, v 9:00 a 10:30 v Karolinu.  

Přijímačky 
- Zvažte, zda byste chtěli pomoci; 

- všechny bakalářské programy 4. června (pondělí); 

- všechny magisterské programy 6. června (středa). 

IMS na střední školy 
- Ondřej Žíla oznámil, že kontaktoval na 30 středních škol v Praze; 

- 8 se ozvalo a vyjádřilo zájem  

- úkoly: 

o vytvořit seznam témat pro nabídku „přednášek“ (již rozpracováno) 

o možnost prezentace KRVS a IMS 

o formalizování kooperace (banner škol na našich stránkách) 

- více tlaku musí být vyvinuto na fakultní koordinaci; zatímco instituty by měly jen dodávat 

obsah. 

Spolupráce s neakademickými instituce a organizacemi 
- Jak udržet a vytvořit spolupráci (MoUetc.) 

- pověřit koordinátora, který bude dohlížet na již ustavené spolupráce 

- fakulta by měla být opět aktivnější v tomto ohledu 

- Probíhající: MZV, CEELI 

- v přípravě: PCSC, RFE, Ministerstvo obrany 

Pomvědi 
- Karin Hofmeisterová a Honza Koutník byli potvrzeni v pozici pro další semestr 

- nové kolo přihlášek na pozici pomvědů pro akademický rok 2018/2019 se bude konat v září 

Další 
- bylo zvýšeno stipendium pro doktorandy; 

- hostující profesor: Ildikó Barna (ELTE) – Orban´s Hungary” (March 7, 11 am, J3017) 

- SVV znovunabízífinančnípodporu pro publikaceatp. 

- Výzkumnéprojekty: příštímsetkáník strategiím přípravy GAČR, napodzimpak GAUK 

KRVS meeting 26th February 2018 
Attendance: Ondřej Klípa, Kateřina Králová, Michal Kubát, Jiří Vykoukal, Maria Alina Asavei, Daniela 

Kolenovská, Adrian Brisku, František Šístek, Ondřej Žíla, Karel Svoboda, Václav Lídl, Oguljamal 

Yazlieva, Karin Hofmeisterová, Jiří Kocián, Nikola Karasová, Jan Koutník 

Excused: Slavomír Horák, Daniel Heler, Jan Šír, Bohdan Zilynskyj, Luboš Švec 

Next meetings this spring: April 9, May 14. 

Ondřej Klípa presenting on his research project: 
Three main research areas: 



- ethnic and national conflicts in the Czech Republic 

o Roma culture and integration  

- Ukraine and Crimea – minorities and ethnic conflicts 

- Labor migration within the Soviet block 

o presentation in USTR about Polish migrants 

o Detailed presentation: “Escape from Coercion and Control. Polish Women Workers in 

Communist Czechoslovakia” 

Info on website information – profiles, syllabi, office hours 
- office hours put in SIS do not automatically rewrite on the website – if change needed write 

Ondřej Klípa to update 

- profiles are now updated and are online (next collective update Sept. 2018) 

- for website updates please contact Karin Hofmeisterová 

- check your syllabi to keep them updated 

Mobility 
- Erasmus+ interviews with applicants(March 8) – KRVS examiners: Daniela Kolenovská and 

Jindřich Čeladín 

- out of EU countries E+ credit mobility agreements: 

o Current: Tirana, Kyiv, Tel Aviv, Sarajevo; 

o Teaching mobility: at least 5 days; those agreements are renewed based on the 

efficiency of exchange; 

o E+ credit mobility provides good financial support; 

o Contact persons (IMS): Magda Pektorová, Barbora Čapinská (new all-Erasmus 

coordinator); 

o In preparation: Minsk, Tbilisi, Belgrade. 

- All students have 12 months on each Bc., MA. and PhD. level to spend on Erasmus; 

- suggestion to make next academic year one “Post-soviet week” and one “Balkan week” and 

invite scholars on E+ and other mobility for one specific week to facilitate their stay; 

- problem of financing mobility in expensive destinations (such as UK, Scandinavia) – 

approaching FSS academic senate regarding financial support. 

Graduation ceremonies 
- March 16th; 9:00am, 10:30am at Karolinum main-hall. 

Entry exams 
- consider helping with the exams; 

- all bachelor programs 4thJune (Mo); 

- all M.A. programs 6th June (Wed). 

IMS on secondary schools 
- Ondřej Žíla reported that he contacted about 30 schools in Prague; 

- 8 secondary schools actively expressed their interest for further cooperation  

Tasks: 

o Establish a list of topics for lectures(in progress); 

o Possible presentation of our department and IMS; 



o IMS promotion; 

o Formalized cooperation (banner, website etc.) 

- more pressure has to be put on faculty coordination while the departments should provide 

the content. 

Cooperation with non-academic institutions and organizations 
- How to maintain and establish cooperation? (MoU etc.) 

- appointing a coordinator who would watch over already established relations 

- faculty should be more active in coordination 

- Ongoing: Ministry of Foreign Affairs, CEELI 

- In preparation: PCSC, RFE, Ministry of Defense. 

Student assistants 
- Karin Hofmeisterová and Honza Koutník are appointed to stay in their positions for the 

summer semester 2018 

- new call for applications will be out for the next academic year 

Other 
- PhD scholarship to be raised;  

- Guest lecturer: Ildikó Barna (ELTE) – “Orban´s Hungary” (March 7, 11 am, J3017) 

- Specific Research (SVV) financial support for publication etc. available again; 

- Research projects: next meeting on how to prepare GAČR, in autumn 2018 on GAUK 

 

Meeting summary by: Jan Koutník 


