For English see below

5/2021 Vyhláška ředitele IMS k mediálním výstupům zaměstnanců
a doktorandů IMS FSV UK
Institut mezinárodních studií FSV UK s ohledem na svoji společenskou odpovědnost podporuje
zájem zaměstnanců (AP, VP, L) a aktivně studujících doktorandů o kultivaci veřejné debaty i
propagaci studijních programů a vědeckých výstupů institutu v médiích. Osoby bez výše
uvedeného vztahu k IMS FSV UK nejsou oprávněni veřejně využívat afiliaci k IMS FSV UK.
Vyhláška upřesňuje prováděcí pravidla pro Institut mezinárodních studií FSV UK daná
Opatřením děkanky č. 47/2018 (Pravidla prezentace zaměstnanců FSV UK v médiích https://fsv.cuni.cz/opatreni-dekanky-c-472018) a Etickým kodexem Univerzity Karlovy
(https://www.cuni.cz/UK-5317.html).
1. Odborníci pro média
Člen vedení IMS pro PR ve spolupráci s vedoucími kateder vede a průběžně aktualizuje seznam
odborníků (zaměstnanců a doktorandů) ochotných vystupovat v médiích. V seznamu je uvedeno
jméno, odbornost a kontakt (každý určí rozsah poskytovaného kontaktu – mail, pevná linka,
mobil či kontakt přes sekretariát IMS).
Institut mezinárodních studií FSV UK nabízí zájemcům z řad zaměstnanců a doktorandů
mediální školení včetně vysvětlení postupu, jak novinářům jasně nahlásit svoji institucionální
afiliaci.
2. Mediální výstupy
Zaměstnanci a doktorandi IMS, kteří splní níže uvedené požadavky, mají nárok na odměnu (či
stipendium) v případě že:
a) Mediální vystoupení v televizi či rozhlase má ucelený charakter expertního rozhovoru, delšího
komentáře či autorského článku v periodiku.
b) U jména bude uvedena afiliace minimálně k institutu, fakultě a univerzitě:
- (Historik/ teritorialista/ analytik/ politolog,) Institut mezinárodních studií Fakulty sociálních
věd Univerzity Karlovy, nebo
- (Historik/ teritorialista/ analytik/ politolog,) Institut mezinárodních studií FSV UK, nebo
- (Historik/ teritorialista/ analytik/ politolog,) Katedra Severoamerických studií, Institut
mezinárodních studií FSV UK;
- U zahraničních médií (vyjma Slovenska) stačí uvést pouze afiliaci k Univerzitě Karlově.
c) Informace o mediálním vystoupení zašle zaměstnanec či doktorand na mail vystupy.ims@fsv.cuni.cz
- Příklad: „dnes jsem hovořil na ČT24 cca v 15:34“.
d) Médium musí představovat seriózní zdroj informací. V případě českých médií to znamená působit
v souladu s Etickým kodexem Syndikátu novinářů ČR.
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3. Odměna
Zaměstnancům a doktorandům IMS, kteří splní kritéria v bodě 2, náleží odměna (či stipendium):
a) 400 Kč za mediální vystoupení s přítomností ve studiu (televize či rozhlas); za autorská článek; za
všechny typy mediálního vystoupení v zahraničních médiích (mimo Slovenska);
b) 300 Kč za mediální vystoupení po telefonu; za komentář či rozhovor v tisku.
Odměna (či stipendium) se poměrně krátí v případě afiliace k více institucím a/nebo u článků
v případě autorství více osob.
Za rozsáhlejší mediální vystoupení (celovečerní komentáře voleb apod.) je možné se ucházet o
odměnu u hlavního řešitele PROGRESu, který zveřejňuje pravidla prostřednictvím Oddělení
vědy FSV UK vždy v listopadu.
4. Odpovědnost
Za naplňování vyhlášky odpovídá člen vedení IMS pověřený agendou PR.
5. Přechodná opatření
Tato vyhláška nahrazuje ke dni 1. března 2021 vyhlášku ředitele IMS 3/2019.

V Praze, dne 1. března 2021

Fakulta sociálních věd
Univerzita Karlova
Smetanovo nábřeží 6
110 01 Praha 1

doc. PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D.
Ředitel IMS

ims.fsv.cuni.cz

5/2021 IMS Director's order on media outputs of IMS FSV UK
staff and doctoral candidates
In view of its social responsibility, the Institute of International Studies FSV UK promotes the
interest of employees (AP, VP, L) and actively studying doctoral candidates on cultivating
public debate as well as promoting the Institute's curricula and scientific outcomes in the media.
Persons without the above relationship to IMS FSV UK are not entitled to publicly exploit
affiliation to IMS FSV UK.
The decree specifies the implementing rules for the Institute of International Studies FSV UK
given by the Dean's Order No 47/2018 (Rules on Presentation of FSV UK Staff in the Media https://fsv.cuni.cz/opatreni-dekanky-c-472018) and the Charles University Code of Ethics
(https://www.cuni.cz/UK-5317.html).
1. Media experts
A member of IMS management fo PR, in collaboration with heads of departments, maintains
and continuously updates a list of experts (staff and doctoral candidates) willing to appear in the
media. The list includes the name, expertise and contact (each determines the range of contact
provided - e-mail, landline, mobile or contact via the IMS Secretariat).
The Institute of International Studies FSV UK offers media training to staff and doctoral
candidates, including an explanation of how to clearly report your institutional affiliation to
journalists.
2. Media Outputs
IMS staff and doctoral candidates who meet the following requirements are entitled to financial
reward (or scholarship) in case that:
a) Media appearances on television or radio have the complex character of an expert interview,
longer commentary or author article in a periodical.
b) By the name of such IMS representant the affiliation to the Institute, Faculty and University
will be stated:
- (Historian/territorialist/analyst/political scientist,) Institute of International Studies
Faculty of Social Sciences, Charles University, or
- (Historian/territorialist/analyst/political scientist,) Institute of International Studies
FSV UK, or
- Department of North American Studies, Institute of International Studies FSV UK;
- For foreign media (excluding Slovakia), only the affiliation to Charles University is
sufficient.
c) Information about the media appearance will be sent by an employee or doctoral candidates to
email vystupy.ims@fsv.cuni.cz
- Example: "I spoke today on TT24 at approximately 3:34 p.m."
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d) The medium must be a serious source of information. In the case of Czech media, this means
operating in accordance with the Ethical Code of the Syndicate of Journalists of the Czech
Republic.
3. Reward
IMS staff and doctoral candidates who meet the criteria in point 2 shall be rewarded (or provided
with a scholarship):
a) 400 CZK for media appearances with presence in the studio (television or radio); for author
article; for all types of media appearances in foreign media (outside Slovakia);
b) 300 CZK for a media appearance over the phone; for a comment or interview in the press.
The reward (or scholarship) is proportionally reduced in the case of affiliation to multiple
institutions and/or in the case of articles of multiple persons authorship.
For more extensive media appearances (full-length comments on elections, etc.), you can apply
for a reward from PROGRESS's principal investigator, who publishes the rules through FSV
UK's Science Department every November.
4. Responsibility
The IMS management member for PR is responsible for the implementation of this Decree.
5. Transitional arrangements
This Decree replaces the IMS Director's Decree 3/2019 on March 1, 2021.

Prague, March 1, 2021

Fakulta sociálních věd
Univerzita Karlova
Smetanovo nábřeží 6
110 01 Praha 1

doc. PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D.
IMS Director

ims.fsv.cuni.cz

