Zápis ze schůze KRVS 19.12.2011
Přítomní zaměstnanci: Slavomír Horák, Kateřina Králová, Michal Kubát, Bohuslav
Litera, Marek Pečenka, Emil Souleimanov, Karel Svoboda, Jan Šír, Luboš Švec,
Miroslav Teichman, Jiří Vykoukal, Bohdan Zilynskyj.
Omluveni: Eva Irmanová, Daniela Kolenovská, František Šístek.
Přítomní interní doktorandi: Darima Batorova, Michaela Kůželová, Kamil Pikal,
Barbora Skálová, Filip Šišler, Kateřina Šímová, Jan Procházka, Petr Pojman
Omluveni: Tereza Vorlová

1. Organizace schůzí
M. Kubát na úvod vyjádřil nespokojenost s tím, že někteří interní doktorandi vůbec
nezareagovali na e-mail svolávající schůzi katedry, přestože o to byli v uvedeném emailu požádáni.
Katedra se dohodla na častějších a pravidelných poradách cca 2-4x za semestr.
Harmonogram pro příští semestr bude určen vedením katedry.
2. Informace o dění na univerzitě a fakultě
Volby do Akademického senátu (AS). M. Kubát podal informaci o volbách do AS.
Ve volbách do AS FSV UK byli zvoleni všichni naši kandidáti do pedagogické
komory. Volby do AS UK byly prohlášeny za neplatné a bude nutno je opakovat
(volby proběhnou 21. a 22. 12. 2011).
Stravenky. Od Nového roku dojde ke změně ve vydávání stravenek. Pracovníci IMS
si tyto budou moci vyzvednout na sekretariátu v hodinách k tomu stanovených
(informace o úředních hodinách bude rozeslána e-mailem).
Pracovní smlouvy. M. Kubát informoval o vůli vedení fakulty uzavírat smlouvy na
dobu neurčitou (v první fázi u docentů a profesorů, ve druhé fázi u odborných
asistentů). Situace prozatím není jednoznačná s ohledem na změny v zákoníku
práce. Nové pracovní smlouvy budou zároveň změněny v souvislosti s novým
systémem financování vědy PRVOUK (viz dále).
Vizitky. Fakulta sociálních věd UK nově nabízí možnost zpracování vizitek
v jednotném korporátním stylu FSV UK. Bližší informace u Sylvie Fišerové z oddělení
PR (viz hromadný e-mail ze 13.12.2011 v příloze 1 tohoto zápisu).
3. Informace o projektu PRVOUK
M. Kubát a J. Vykoukal podali informaci o novém systému financování vědy na UK.
Po ukončení výzkumného záměru bude následovat přechodové období v průběhu
roku 2012, na které naváže spuštění systému PRVOUK (Program rozvoje vědních
oborů na UK).
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Základní teze systému PRVOUK a dopady na IMS a KRVS:
- Hlavní myšlenkou je spolupráce napříč univerzitou bez ohledu na fakulty.
Preferovány budou projekty, na kterých budou participovat alespoň dvě fakulty
UK. Podrobnější informace o záměru jsou k dispozici na webu
http://www.cuni.cz/UK-3885.html.
- Budou realizovány pětileté výzkumné projekty. Univerzita bude prostřednictvím
vědecké rady kontrolovat výsledky projektu a v případě neuspokojivých výsledků
bude příslušné projekty sankcionovat.
- Pro FSV UK i její součásti bude nutné připravit návrh výzkumných témat do
PRVOUKu za fakultu do konce ledna 2012. Pracovníci jsou vyzvání k návrhům
témat, které by mohly obstát v konkurenci s jinými fakultami. Další informace ze
strany FSV UK budou podány po jednání děkana, proděkana pro vědu a výzkum
a ředitelů institutů dne 21.12. 2011.
4. Informace o projektu UNCE
J. Vykoukal podal informace o projektu univerzitních výzkumných center, které budou
další možností financování vědeckého výzkumu v budoucnu. Bližší informace jsou na
webových stránkách http://www.cuni.cz/UK-3761.html.
Bylo podáno sdělení o výsledku výběrové soutěže na pětileté projekty se začátkem
v roce 2012. Mezi sedmi schválenými projekty z oborů humanitních a společenských
věd byl za FSV UK vybrán i projekt „Centrum pro výzkum kolektivní paměti“ (výsledky
výběrové soutěže a přidělené prostředky v letech 2012-2017 jsou k nahlédnutí na
webu http://www.cuni.cz/UK-3761-version1-UNCE2012Naklady.pdf). Ze strany KRVS
bude na projektu participovat 8 lidí (z celkových 33). Další podmínky účasti budou
projednány s příslušnými pracovníky.
5. Školení bezpečnosti práce
Bylo provedeno školení bezpečnosti práce a přítomní zaměstnanci podepsali
protokol o proškolení. Nad rámec školení J. Vykoukal upozornil na knihu úrazů, která
se nachází v Jinonicích (recepce) a Hollaru (sekretariát děkana). Do této knihy by
měly být zapsány všechny případné úrazy v areálu těchto budov. Nedodržení této
podmínky by mohlo způsobit problémy při projednání případu pojišťovnou. L. Švec
dále upozornil na školení řidičů při použití vozidla na služebních cestách s nutností
uzavřít havarijní pojištění.
6. Informace o doktorských kolokviích na katedře
Na vedení IMS bylo rozhodnuto o předložení disertačních prací k tzv. malé obhajobě
na schůzích katedry. Nejbližší termín malých obhajob bude uskutečněn přibližně
v dubnu 2012 na schůzi KRVS, informace budou včas rozeslány.
7. Informace o nových pravidlech pro studenty doktorského studia
Doktorandi byli upozorněni na novou povinnost předložení všech dokumentů
(individuální plány, hodnocení školitele aj.) k podpisu předsedům oborových rad,
teprve poté mohou být předloženy na studijní oddělení.
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8. Informace o nových pravidlech pro vydávání monografií na FSV UK
Podle opatření děkana č. 39/2011 (http://intranet.fsv.cuni.cz/FSVINT-1738.html) byl
zahájen program podpory monografií zejména mladých autorů. O finanční podpoře
bude rozhodovat ediční komise fakulty. Podpora je uskutečněna dvěma způsoby: 1)
dotací na vydání knihy a 2) odměnou (určenou zaměstnancům) či účelovým
stipendiem (určeným studentům). Podmínkou je zanesení monografie do OBD a její
dedikování fakultě. Monografie musí splňovat parametry RIVu. Případné podrobnější
informace podá výkonný tajemník ediční komise dr. Tomáš Nigrin.
Dále byla podána informace o dalších možnostech dofinancování publikací z jiných
zdrojů.
9. Informace o možnostech dedikování publikací autorů mimo IMS FSV UK
V souvislosti s financováním vědy lze zprostředkovat kontakty na vědecké
pracovníky publikující mimo fakulty, kteří by byli ochotni dedikovat své publikace FSV
UK v rámci OBD. Dedikovat lze publikace pouze v rámci stávajícího kalendářního
roku, musí jít o první vydání odborné publikace splňující parametry RIV. V případě
časopisecký studií je nutné, aby se jednalo o časopisy zařazené do databáze
SCOPUS či vládního seznamu recenzovaných periodik v ČR. J. Vykoukal upozornil
v této souvislosti na možnost vyplacení menšího honoráře (cca do 10 tis. Kč) za
podobnou publikace dedikovanou FSV UK.
10. Den otevřených dveří a katedře
Bylo rozhodnuto, že den otevřených dveří KRVS proběhne v pondělí 6. 2. 2012 od
14 hodin. Pracovníci jsou žádáni o podněty i součinnost při organizaci akce
(přítomnost představitelů jednotlivých regionů v působnosti KRVS, pozvání hostů
z řad ALUMNI /MZV, Člověk v Tísni aj./ a propagace akce). M. Kubát ve spolupráci
s L. Švecem vypracují předběžný návrh.
11. Informace o personální struktuře na IMS a KRVS
M. Kubát informoval o zahájení diskuse (prozatím neoficiální) o možných
strukturálních změnách na institutu (reorganizace kateder, případně vznik nových
oddělení apod.). O těchto záměrech bude vedena další debata na půdě IMS. Bylo
upozorněno na ukončení akreditací oborů na institutu k roku 2015. Případné změny
v uspořádání kateder by měly být uskutečněné nejpozději k tomuto datu.
12. Různé
S. Horák podal informace o webových stránkách, včetně pokynů pro pracovníky
ohledně tvorby a údržby webových stránek (viz příloha 2 tohoto zápisu).
J. Vykoukal podal informace o specifickém vysokoškolském výzkumu, zejména
s ohledem na doktorské projekty. Podmínky specifického výzkumu jsou uveřejněny
na webu univerzity (http://www.cuni.cz/UK-3362.html). S tímto souvisí i informace o
prohloubení spolupráce s nakladatelství Dokořán při vydávání edice Teritorialia.
Zapsal: S. Horák

Schválil: M. Kubát
3

Příloha 1
Návod na výrobu vizitek:
1) Na webovém portálu www.mc-cool.cz se zaměstnanci přihlásí následujícími údaji:
přihlašovací jméno: fsv_uk / heslo: 123.
2) V sekci „tisk“ vytvoříte krok za krokem vizitku (v české a/nebo anglické verzi),
zvolíte počet, zkontrolujete náhled a potvrdíte stiskem „potvrdit objednávku“ a
„odeslat objednávku ke schválení“; návrh se odešle ke schválení (schvalovatelem
jsou referentky pro PR, jde především o to, že pak lze schválit i atypické návrhy –
např. napsat dva instituty, atd. – před odesláním ke schválení je možné do poznámky
uvést nestandardní úpravy, nezapomeňte vyplnit „vyžadované údaje“, především email pro zaslání korektury).
3) Zaměstnanec dostane grafický návrh vizitky.
4) Doba realizace je 3 pracovní dny po odsouhlasení a schválení grafického návrhu.
5) Vizitky si zaměstnanec vyzvedne v pobočce firmy Marking Center Sedin
a.s. (kontaktní údaje zde: http://www.mc-sedin.cz/kontakty.html).
6) Cenu vizitek uhradí při jejich vyzvednutí, pak doručí referentkám oddělení
vnějších vztahů FSV doklad o zaplacení, ty pak zajistí následné proplacení 50 % z
celkové sumy.
Fakultní vizitky v této podobě nejsou nikterak závazné či povinné, nicméně příspěvek
na výrobu lze získat jen na vizitky zhotovené v této aplikaci. Nárok na příspěvek na
výrobu vizitek mohou uplatňovat pouze zaměstnanci pracující na pracovní smlouvu,
a to s úvazkem ne menším než 50 %. Pracovníci na DPP a DPČ a studenti si hradí
vizitky v plné výši. Maximální počet dotovaných vizitek na osobu a rok je 500 ks.
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Příloha 2
Pokyny pro pracovníky katedry ohledně tvorby a údržby webových stránek
1. Obecné pokyny
Každý pracovník zodpovídá za své údaje v SIS (konzultační hodiny, předměty
apod.), v systému IMS (konzultační hodiny, správce Petr Novák) a v publikační
činnosti (http://publications.fsv.cuni.cz). Tyto údaje by měly být zanášeny do
systému průběžně (například publikace po jejím vydání). Je rovněž vhodné doplnit
chybějící publikace za poslední roky.
2. Sekce o katedře
Prosím, pokud někdo má doplňky/připomínky k historii a misi katedry, nechť je
zašle správci stránky (S. Horák).
3. Sekce lidé na KRVS
Zkontrolovat osobní údaje, zaslat správci stránek (S. Horák) případné aktualizace.
V některých případech by bylo vhodné dodat kvalitnější fotografie (některé
fotografie jsou staženy z internetu v nepříliš dobré kvalitě).
Každý pracovník by měl průběžně aktualizovat svůj strukturovaný životopis v ČJ a
AJ.
Na vyžádání lze vytvořit osobní webové stránky pracovníků (viz například
http://krvs.fsv.cuni.cz/KRVS-29.html; Jan Šír), případně přidat odkaz na vlastní
(relevantní webové stránky). Tyto osobní stránky mohou zaměnit životopis, nicméně i
tak doporučuji dodat zpracovaný přehled v jednom souboru.
4. Věda a výzkum
Na stránkách http://krvs.fsv.cuni.cz/KRVS-134.html jsou uvedeny všechny granty
pracovníků KRVS. Prosím zkontrolovat Vaše stávající granty a upozornit na
všechny nové granty (i získané mimo systém FSV UK; např. MZV apod.)
Sekce „Monografie“ (http://krvs.fsv.cuni.cz/KRVS-153.html) je vypracována jako PR
vizitka naší katedry (pro ČJ i AJ verzi), proto by se zde měly objevit souhrnně
všechny nové publikace, včetně naskenovaných obálek (vypadá to velmi efektně).
Prosím o kontrolu stávajících stránek a případné doplňky. Zpracování obálek
monografií je prozatím dovedeno do roku 2005, budu se snažit zpracovat i zbytek do
roku 2000.
Prosím o dodání propozic pro visiting professor/fellows pro AJ verzi stránek
(předběžná verze je na (http://krvs.fsv.cuni.cz/KRVS-116.html; stránka prozatím není
publikována). Jde nám o to, abychom inzerovali možnost pobytu zajímavých lidí
(jakkoliv je priorita oslovovat je individuálně).
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5. Zahraniční spolupráce
Prosím o spolupráci při vypracování seznamu partnerských/příbuzných oborů
ruských a východoevropských studií v ČR i ve světě, včetně webových stránek.
6. Ostatní
Prosím pracovníky o kontrolu celé webové stránky. Pokud narazíte na jakékoliv
chyby, neaktuální informace, nepřesnosti, doplnění, sdělte je okamžitě správci
stránek (S. Horák). Stránky katedry jsou i Vaší vizitkou.
Děkuji za spolupráci s údržbou webových stránek a těším se na všechny připomínky.
Slavomír Horák
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