
Program schůze KRVS 8.3.2016
Přítomni: Pečenka, Volná, Králová, Kubát, Žíla, Hofmeisterová, Jasenčáková, Karasová, 
Svec, Vykoukal, Zilynskyj

Informace o kádrových zm ěnách na KRVS
E. Aslan (omluven ze zdravotních důvodů) v zastoupení S. Horáka oznámil důvody svého
odchodu z IMS, které jsou kombinací výhodné ekonomické nabídky, posunu v profilaci a
nových možnosti seberalizace. Na jeho místo bude vypsán konkurz s areálovou profilací na
širší  region  Kavkazu.  Novým  subgarantem  specializace  Ruská  a  eurasijská  studia  byl
jmenován K. Svoboda.

Dále  byl  oficiálně  ohlášen  dočasný  odchod  S.  Horáka  do  zahraničí  a  s  ním  spojenou
rezignaci  na funkci  vedoucího katedry ke konci  června 2016 i  snížení  úvazku.  Po dobu
nepřítomnosti S. Horáka bude na jeho místo vypsáno vyběrové řízení na poloviční úvazek
zahrnující především výukové povinnosti. Na místo vedoucího katedry bude rovněž vypsáno
výběrové řízení.

Proběhla informace o změně úvazku u S. Litery a M. Pečenky na externí spolupráci. Část
úvazku po S. Literovi bude zvýšena D. Kolenovské, zatímco na místo M. Pečenky bude
vypsán konkurz na poloviční úvazek se zaměřením na střední a východní Evropu.

Všechny konkurzy budou vypsány v průběhu března,  vlastní  výběrová řízení  proběhnou
v květnu. 

M. Kubát vyjádřil názor, že nový vedoucí katedry by měl být vybrán či alespoň designován
ještě před konkurzy na nové pracovníky institutu. Připomínka byla přijata.

Doktorandské kolokvium
Doktorandské kolokvium proběhne 26.4.2017 po 14 hodině. Místnost pro kolokvium zajistí
S. Horák).  Všem  vystupujícím  bude  přidělen  oponent/discussant,  který  bude  jiný  než
vedoucí práce.

Nová pravidla ú čtování a nové dokumenty FSV 
S. Horák a J. Vykoukal informovali o probíhajících změnách v předpisech UK, především se 
to týká: 
- nová pravidla nakládání s financemi, včetně správců a příkazců podle opatření děkana č. 
33/2016
- navazující vydání nových formulářů
- vyúčtování drobného vydání
- školení řidičů (1x za 3 roky namísto 1x za 6 let). 

Přijímací a státní zkoušky
Přijímací zkoušky (bakalářské i  magisterské) proběhnou 1.6.2017. Subgaranti (L. Švec a
K. Svoboda) jsou pověřeni přípravou testů  a organizací zkoušek v rámci specializací (vč.
zajištění dozorů a opravování testů a esejí). Bakalářské státní zkoušky proběhnou ve dnech



12.-14.6.2017. Pracovníci  i  doktorandi  jsou žádáni,  aby byli  na tuto dobu k dispozici  na
dozory, opravy a do komisí. 
Státní magisterské zkoušky proběhnout v době od 19.-26.6., definitivní termín určí L. Švec v 
nejbližších dnech.

Institut pro studium strategických region ů FF UK 
Informace o rozbíhající se spolupráci s FF UK v rámci Institut  pro studium strategických
regionů (ISSR). Do pracovních skupin se zapojila K. Králová (Skupina pro výzkum kolektivní
paměti), v jednání je i vytvoření platformy pro výzkum Střední Asie (S. Horák) a formuje se i
pro profilaci KRVS zajímavá skupina pro výzkum studené války. 
K.  Králová  informovala  o  inaugurační  konferenci  ISSR  v  listopadu  2017  s  účastí
zahraničních hostí (mj. i ve spolupráci s KRVS). 

Hostující v ědci na IMS 
S. Horák informoval o vytváření programu pro hostující vědce na IMS  (viz zápis vedení IMS
z  31.1.2017).  IMS  může  nabídnout  hostujícím  vědcům  zázemí,  přístup  do  knihoven,
konzultační možnosti a napojení na českou vědeckou scénu, ve vybraných a dojednaných
případech bude moci IMS přispět menší částkou (např. doprava). Výzva bude vypisována
několikrát  do  roka.  Pracovníci  KRVS tak  mohou oslovovat  případné zájemce o  pobyt  v
Praze, kteří disponují zdroji k zajištění svého badatelského pobytu.

Spolupráce s Prague Civil Society Center
S. Horák informoval o svém jednání o spolupráci s Prague Civil Society Center (PCSC).
Centrum je schopno financovat  pobyty vědeckých pracovníků  z postsovětského prostoru
v Praze,  částečné  financování  účastníků  pro  možné  konference  či  semináře  které  jsou
v souladu s cíli PCSC. FSV poté může přispět svým odborným zázemí a zajištění logistiky v
době  pobytu  (zprostředkování  ubytování,  pozvání  pro  vízum  apod.).  S.  Horák  rovněž
informoval  přípravě  první  zajištěné  stáže  v  rámci  této  spolupráce  (doc.  Korabljovová  z
Kyjeva) . 

Cena Josefa Hlávky 2017
KRVS se shodla na podpoře kandidáta nominovaného za IMS. 

OBD
Byl připomenut poslední termín zápisu publikací do OBD za rok 2016 do 13.3.2017.

Další informace a r ůzné
F. Šístek informoval o organizaci konference „Střední Evropa a balkánští muslimové“ (květen
2017) v rámci grantu AV21, která proběhne v květnu 2017  na  IMS FSV UK.
J. Vykoukal připomněl organizaci VI. Humanitárního kongresu v Praze (listopad 2017)
K. Králová poukázala na iniciativu „Encyklopedie migrace“. Pracovníci, doktorandi i studenti
katedry byli vyzváni k podílu na projektu jako autoři článků (typicky studenti a doktorandi,
možnost propojení s vlastní výukou) či supervisoři (obvykle z řad seniorních akademických
pracovníků). 
K.  Králová rovněž informovala o oživení časopisu Na východ. Katedra se shodla,  že se
jedná o zajímavou publikační (jakkoliv nebodovanou) platformu pro začínající studenty či
doktorandy.



Proběhla i informace o možnostech ubytování v rámci seminářů a konferencí v rámci kapacit
UK i mimo ni (K. Králová)
S. Horák informoval o jednání s Ústavem východoevropských studií o možnosti formálního
propojení  výuky v  předmětech specializace RES týkajících se Kavkazu a o perspektivní
společné mezifakultní specializaci „Kavkazská studia“ (v jednání).
J. Vykoukal informoval o propagaci MTS a obecně IMS v rámci středních škol a mezi alumni.

Zapsal a schválil: S. Horák

V Praze, dne 8. března 2017


