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Schůzka KRVS 23.10.2017 

 
Přítomní // attended:  
Zaměstnanci:  Kateřina Králová, Michal Kubát, Jiří Vykoukal, Karel Svoboda, Luboš Švec, Jiří 
Kocián, Maria Alina Asavei, Jan Šír, Adrian Brisku, Ondřej Žíla, František Šístek 
Doktorandi: Sofiia Riabushkina, Nikola Karasová, Barbora Chrzová, Daniel Heler, Ekatarina Zheltova 
Omluveni: Excused: Jan Koutník, Karin Hofmeisterová, Bohdan Zilynskyj, Slavomír Horák, Ondřej Klípa, 
Jindřich Čeladín, Yevhen Kutsenko, Oleg Šenšyn. 
 

Program 
1. Představen Jakub Mareš, zástupce KRVS v SIMSu 

2. Prezentace výzkumu: V rámci porady prezentovali svůj individuální i společný výzkum 
Maria-Alina Asavei a Jiří Kocián 

3. Nová akreditace: bude rozeslán zvláštní dokument určený k připomínkování návrhu 
nové akreditace. 

a. Vedle  nového zákona upravujícího vysokoškolské studium se uskuteční také 
inovace hodnocení vědeckých výsledků vysokoškolských pracovišť, pokud 
budou členové KRVS pokračovat ve stávajícím publikačním trendu, neměl by s 
touto změnou nastat žádný problém 

b. V současné době probíhá specifikace otázek k magisterské SSZK pro 
magisterský program IMS – za BAS a RES koordinuje Karel Svoboda 

 
1. Budování „3. pilíře“, opinion making a celkový přesah do veřejného prostoru 

1. Část zaměstnanců stále nedodala Ondřeji Klípovi podklady pro své osobní 
profily na webu KRVS, dotyční byli vyzváni nechť tak neodkladně učiní. 

2. Facebookový profil KRVS se velice úspěšně zaplnil příspěvky, dokonce do té 
míry, že bude s vysokou pravděpodobností spuštěn i profil na platformě Twitter; 
FB profil spravuje Karin Hofmeisterová, případné příspěvky mají být zasílány 
výhradně na její email karin.hofmeisterova@fsv.cuni.cz, případně na její osobní 
Facebook. Příspěvky budou následně zveřejněny podle plánovaného rozvrhu 
a předány k další propagaci na IMS a FSV. Děkujeme zvláště F. Šístkovi, K. 
Svobodovi, dále také J. Šírovi a D. Kolenovské za zasílání příspěvků. Ostatní 
žádáme o totéž. 

3. Web KRVS - Na webu byl vytvořen uzel Aktuality, kde Karin Hofmeisterová 
dodává nejdůležitější akce, publikace, novinky atd. v pořadí podle data konání. 
Dále byl vytvořen uzel Blog (http://krvs.fsv.cuni.cz/KRVS-211.html) 

4. Blog KRVS - Všichni zaměstnanci a interní doktorandi jsou vyzváni, aby 
přispěli na blog KRVS (čj i aj). Na Google Drive byla vytvořena tabulka, kde 
se prosím zapište, kdy jste schopni dodat příspěvek. Každý měsíc by se měli 
zapsat minimálně dva zaměstnanci/doktorandi. 

5. Instagram KRVS - přidávejte fotky a krátké „blogy“ ze svých cest i zajímavé 
myšlenky. Inspiraci můžete najít v historii KRVS Instagram příspěvků. Pokud 
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sami Instagram nemáte nebo se nechcete aktivně zapojit do zveřejňování 
příspěvků, zasílejte fotky s popisky Janu Koutníkovi (koutnikj@seznam.cz).  

6. Na platformě LinkedIn jsou prezentovány především publikace členů KRVS, ti, 
kteří již mají na Linkedin zřízený svůj profil, si přidají KRVS jako 
zaměstnavatele; spravuje Jiří Koutník. 

7. Univerzitní magazín Forum kontaktoval pracoviště s nabídkou propagace 
aktivit zaměstnanců a studentů; K. Králová navrhla dohodnout rozhovory s M. 
Asavei a Adrianem Brisku jako vhodný příklad internacionalizace KRVS. 
Ostatní se mohou hlásit pomocí formuláře (Google Drive). 

2. Propagace KRVS mezi potenciální uchazeče o studium 

1. Propagaci na středních školách koordinuje Ondřej Žíla 

2. SIMS byl oceněn za svoji pomoc a kontakt v rámci projektu partnerských škol 

3. K. Králová je v kontaktu s vedením Asociace učitelů Občanské výchovy 

4. K. Svoboda bude v listopadu garantovat simulaci OSN 

5. Snaha dalších zaměstnanců o obdobné využití svých kontaktů bude jedině 
vítána 

6. K. Králová upozornila na cca 50 tis. Kč, jež má KRVS k dispozici na své 
propagační akce, zvláštní úkoly vyžadující financování a vztahující se k vědě či 
výuce, kofinancování hostujících vyučujících aj.    

3. Veřejné akce s účastí pracovníků KRVS 

1. Jan Šír připomněl konání diskuzí v rámci festivalu Kulturus, upozornil na 
pomalejší reakci PR IMS; 

2. Jan Šír dále upozornil na představení knihy o Ukrajině na níž se autorsky 
podílelo několik členů KRVS; prezentace se bude konat  21.11.2017; 

3. Daniela Kolenovská bude moderovat debatu k příležitosti stého výročí revoluce 
1917 v Rusku;  

4. Ve dnech 3,-4.11.2017 se v Opletalově ulici (IES FSV UK) a v Jinonicích bude 
konat IV. Humanitární kongres, jehož spolupořadatelem je IMS FSV UK 
(www.humanitariancongress.cz) 

5. Daniel Heler představil konferenci Balkánský expres ve dnech 1.–2.12.2017, 
jíž jsou členové KRVS spolupořadateli; 

6. K. Králová a J. Kocián 6.12.2017 představí ve vzdělávacím centru ŽMP 
(Maislova 15) knihu K. Králová, H. Kubátová et al. Návraty Poválečná 
rekonstrukce židovských komunit v zemích středovýchodní, jihovýchodní a 
východní Evropy (Karolinum: Praha 2016). 

7. Ve dnech 7.-9. prosince proběhne mezinárodní konferenci "Regions of 
strategic importance: geographical space, cultural and political construct, 
analytical tool”, kterou pořádá výzkumné centrum FF UK, Institut pro studium 
strategických regionů (ISSR UK), jehož členy jsou mnozí zaměstnanci a 
doktorandi KRVS. 
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4. Podpora studentské vědy a výzkumu 

1. Od 9.10.2017 je možné ucházet se o podporu GAUK 

2. Publikační výstupy magisterských a doktorských studentů je možné  formou 
stipendia finančně odměňovat z projektů SVV; pokud tyto výstupy budou 
zaneseny do OBD; za katedru vybrána jako zodpovědná osoba Karin 
Hofmeisterová, která shromáždí potřebné podklady a bude koordinovat 
studentský výzkum SVV v rámci katedry.  

5. Publikace zaměstnanců 

1. K. Králová vznesla dotaz, zda má někdo v plánu publikovat v Nakladatelství 
Karolinum, to nyní poskytuje své publikace v digitální podobě prostřednictvím 
databáze EBSCO, což výrazně zvyšuje dosah a míry citovanosti pro autory, je 
možné publikovat i v AJ. 

2. Jiří Vykoukal připomněl nutnost dedikovat publikace přes OBD - v listopadu 
bude stanoven termín zadávání publikací. 

6. Různé 

1. J. Mareš představil novou aktivitu SIMS – turistický klub a poukázal vysoký 
zájem mezi zahraničními studenty 

2. K. Králová připomněla Google Drive KRVS jako úložiště všech podstatných 
informací a sdílených dokumentů; včetně například formuláře úkolů pro 
pomvědy, jejichž služeb zatím nikdo nevyužil. 

 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

KRVS meeting 10/2017 

Program 
1. Jakub Mareš, KRVS member in SIMS, was introduced. 
2. Maria-Alina Asavei and Jiří Kocián presented their research. 

 
3. New accreditation 

 
4. Opinion making  

a. Some employees still did not send personal profiles to Ondřej Klípa. Do it as 
soon as possible. 
 

b. Facebook account KRVS has been successful and attracted new followers. 
Karin Hofmeisterová will probably create a Twitter account. If you have any new 
publications or you organize some events, send information to Karin 
Hofmeisterová karin.hofmeisterova@fsv.cuni.cz. Posts will be proceeded to 
IMS and FSV for further promotion. Web KRVS - There are new sections News 
and Blog (http://krvs.fsv.cuni.cz/KRVS-211.html) 

c. Blog KRVS - All employees and internal PhD. students should write a blog 
contribution in Czech or in English.. Sign into the table when you are able to 
send your blog post. Each month there should be at least two posts. 
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d. Instagram KRVS - add pictures and short „blogs“ from your journeys and 
interesting ideas. You can find examples of those short “blogs” in the history of 
KRVS Instagram posts. If you do not have Instagram account or do not want to 
do so on your own, you can send pictures and short texts to Jan Koutník 
(koutnikj@seznam.cz). 
  

e. If you have Linkedin account add KRVS as your employer. 
 

f. University magazine iForum offered the promotion of our activities. K. Králová 
suggested to arrange interviews with M. Asavei and Adrian Brisku as an 
example of internationalization of KRVS. Everybody is encouraged to list his/her 
activities suitable for this purpose in an online form on Google Drive. 

 

 
5. Promotion of KRVS among potential applicants  

a. KRVS promotion for high-schools is coordinated by Ondřej Žíla 
 

b. Special effort of SIMS in promoting KRVS/IMS was praised. 
 

c. K. Králová contacted the head of the Association of teachers of civic education. 
  

d. In November K. Svoboda will participate as an expert in UN simulation for high-
schools. 

 
e. Further ideas and activities in KRVS promotion by other members of KRVS 

would be appreciated. 
 

f. KRVS has a budget of 50 thousand CZK for promotion materials, organizing 
events and cofinancing host lecturers. 
    

6. Public events with participation of KRVS members 
a. Jan Šír reminded discussions within the festival Kulturus. 

 
b. Jan Šír announced the promotion of the KRVS collective monograph about 

Ukraine ( 21.11.2017). 
 

c. Daniela Kolenovská will moderate debate on the 100th anniversary of 1917’ 
revolution in Russia. 

  
d. FSV UK organizes Humanitarian congress on 3 - 4.11.2017. 

 
e. Conference Balkan express (1.–2.12.2017) 

  
f. On 6.12.2017 K. Králová a J. Kocián will present volume Kralová, Kubátová et 

al. Návraty: Poválečná rekonstrukce židovských komunit v zemích 
středovýchodní, jihovýchodní a východní Evropy in educational center of the 
Jewish Museum in Prague.  

g. December 7-9 the international conference entitled "Regions of strategic 
importance: geographical space, cultural and political construct, 
analytical tool”, organized by the research center of the Faculty of Arts, 
Charles University, Institute for Studies of Strategic Regions (ISSR), will take 
place. 
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7. Backing of students’ research 
a. Since 9.10.2017 it is possible to apply for GAUK. 

 
b. Publications can be financially awarded from the fund of the research program 

SVV. KRVS appoint Karin Hofmeisterová to be responsible for collecting all 
information for SVV 2017. 
 

8. Publications 
a. K. Králová asked if someone plans to publish with Nakladatelství Karolinum 

which provides publications also electronically via database EBSCO, which 
increases academic impact of published texts. It is possible to publish in 
English. 
 

b. Add your publications into OBD. 
 

9. Various 
a. J. Mareš presented new activities of SIMS – tourist club popular among foreign 

students. 
b. K. Králová reminded that all important documents of the Department are 

available on Google Drive KRVS.  


