
Zápis ze schůze KRVS 30.3.2015

Přítomni: S. Horák, D. Kolenovská, K. Králová, M. Kubát, M. Pečenka, E. Souleimanov, J. Šír, F.
Šístek, L. Švec, M. Tejchman, J. Vykoukal, O. Žíla 

1) Informace o změně ve vedení katedry

S. Horák se představil jako nový vedoucí katedry a stručně vysvětlil základní principy organizace
práce  na  katedře,  především  intenzivnější  frekvenci  schůzek  a  větší  využití  Docs  Google  pro
vzájemnou komunikaci. 

2) Rozdělení agend v rámci KRVS

S. Horák informoval o vytvoření koordinačních skupin v rámci katedry, konkrétně pro a) zahraniční
agendu, b) práci s alumni, c) PR, webové a Facebookové stránky a d) organizace vnějších akcí.

Na příští schůzi katedry budou tyto agendy rozděleny mezi seniorní a juniorní pracovníky katedry.
Agenda  vnějších  akcí  se  bude  týkat  jak  vystoupení  členů  katedry  a  doktorandů  na  vědeckých
seminářích IMS, tak i organizace stykových a jiných akcí pro odbornou a laickou veřejnost. 

3) Informace o programu Erasmus a Erasmus plus

K. Králová informovala o nových pravidlech stáží Erasmus a o organizaci programu Erasmus Plus.
Pracovníci  katedry byli  informováni o zahájení  první  fáze vyhledávání a kontakty partnerů pro
doktorandské (případně magisterské) stáže v rámci tohoto programu. Jako koordinátoři kontaktů s
příslušnými  pracovišti  byli  určeni  K. Králová  (IOS Regensburg;  Zentrum fuer  Antisemitismus-
Forschung, Berlin; Civil Wars Study Group; Peace Research Institute Oslo),  S. Horák  (Ośrodek
Studiów Wschodnich, Warszawa; Alexanteri Institute, Helsinki),  J. Šír  (George Marshall Center,
European  Center  for  Security  Studies,  Garmich  Partenkirchen)  a  E. Souleimanov  (International
Strategic Research Organization, Ankara).  Ostatní  pracovníci  katedry mohou dále přednášet  své
návrhy na případné instituce vhodné ke spolupráci (informace mohou být směřovány na S. Horáka).

Další postup pro navázání spolupráce bude sdělen v nejbližších dnech ze strany koordinátorky
programu na FSV J. Seidenglanzovou. 

4) Přijímací řízení 2015

J. Vykoukal informoval o počtech přihlášených studentů na obory BECES a BECESC.

5) Informace o vědeckých projektech na katedře

J. Vykoukal informoval o úspěšném výběru doktorandských a postdoktorandských projektů IMS
podávaných na GAUK. 

S. Horák informoval o získání grantu GAČR v doplňujícím řízení (spolu s Ostravskou univerzitou)
na léta 2015-2017. 



6) Organizační záležitosti FSV UK

Pracovníci byli seznámeni s novinkami v organizaci práce FSV a o změnách pozic na FSV a IMS

a) Služební cesty. K. Králová a J. Vykoukal shrnuli podstatné změny v organizaci služebních cest a
novém  rozdělení  agend  v  rámci  OZS  FSV (příkazy  ke  služebním  cestám  přijímá  paní  J.
Seidenglanzová, vyúčtování Š. Russo Krátká, agenda Erasmus – vyjíždějící studenti J. Procházka).
V  rámci  služebních  cest  je  možné  v  odůvodněných  případech  proplatit  například  očkování
relevantní pro daný stát a změny jsou také v pravidlech pro ubytování v rámci zahraničních cest.

b)  Personální změny na FSV UK a IMS. K. Králová a J. Vykoukal informovali o změnách ve
vedení  FSV  UK  na  pozici  tajemníka,  vedoucí  ekonomického  oddělení a  také  o  změnách  na
sekretariátu IMS, odkud odešel P. Novák a v červnu odchází M. Bílková. Jejich agendu převezmou
dvě nové sekretářky na částečný úvazek a stávající pracovnice sekretariátu M. Fučíková

c)  Rezervace  prostor  v  Karolinu.  S.  Horák  informoval  o  postupu  při  rezervaci  místností  v
Karolinu pro účely organizace seminářů, konferencí a dalších akcí FSV. Zodpovědnou osobou za
IMS v této věci je M. Fučíková.

7) Informace o setkání s představiteli Humboldtovy university v Praze

J. Vykoukal a K. Králová informovali  o setkání s představiteli  Humboldt-Universität zu Berlin.
Výsledkem  jednání  je  navázání  dohody o  spolupráci,  která  se  týká  především pedagogické  a
doktorandské mobility, společného výzkumu a dalších spolupráce.

8) Různé

a) Fond mobility. K. Králová připomněla nová pravidla pro zahraniční přednášející v rámci Fondu
mobility.

b)  Hostující profesoři  na FSV UK. J. Vykoukal informoval o možnosti a podmínkách přiznání
zahraničním lektorům statutu hostujícího profesora.  

c) Využití  Fondu post-doc pobytů na KRVS. S. Horák přednesl návrh na získání jednoho místa
zahraničního post-doka se specializací na současnou Ukrajinu a její sousedy v rámci dalšího kola
výběrových řízení, který bude vyhlášen rektorátem UK v červnu 2015.

d) Prezentace IMS. V návaznosti na bod 7 upozornila K. Králová na možnost využití prezentace
IMS v angličtině,  která bude na vyžádání k dispozici  pracovníkům institutu (koordinátorkou je
pomocná vědecká síla Karin Hofmeisterová).

Slavomír Horák
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