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INSTITUT GLOBÁLNÍCH STUDIÍ  
Univerzity Jana Amose Komenského Praha 

– statut – 
 

Část první 

Základní ustanovení  

I. Institut globálních studií (IGS) je vědecko-výzkumné pracoviště Univerzity 

Jana Amose Komenského Praha. 

II. IGS se zabývá především výzkumem mezinárodních vztahů, a to   

a. Politických vztahů, se zvláštním důrazem na vývoj světového politického 

systému, politiku mocností a politické organizace s globálním významem; 

b. Ekonomických vztahů, se zvláštním důrazem na vývoj světového hospo-

dářství, globálních ekonomických organizací a ekonomickou diplomacii; 

c. Bezpečnostních vztahů, se zvláštním důrazem na hrozby a rizika na po-

čátku 21. století, především energetickou bezpečnost, šíření zbraní hromad-

ného ničení a terorismus; 

d. Geopolitiky středoevropského prostoru, se zvláštním důrazem na postavení 

České republiky a Slovenské republiky a jejich zahraniční politiku; 

e. Dějin mezinárodních vztahů. 

III. IGS zabezpečuje shromažďování a dokumentaci informací k výzkumným zá-

měrům, předávání a popularizaci získaných poznatků.  

IV. Výzkum bezprostředně souvisí s potřebami výuky na Univerzitě Jana Amose 

Komenského Praha a IGS dbá o maximální zapojení studentů do realizace pro-

jektů.  

 

Část druhá 

Zaměření činnosti IGS 

I. Hlavním posláním IGS je vykonávat vědeckou, konzultační, publikační, výu-

kovou činnost v akreditovaných studijních programech, případně v progra-

mech CŽV, a další činnosti ve zvolené výzkumné oblasti.  

II. Činnost IGS probíhá na základě střednědobých plánů, jež jsou vypracovávány 

s ohledem na potřeby Univerzity Jana Amose Komenského Praha, partner-

ských pracovišť, veřejné správy, případně dalších institucí. 

III. Na IGS mohou být vykonávány stáže a studijní pobyty, které jsou zajištěny 

organizačně, finančně a materiálně v souladu s požadavky Univerzity Jana 

Amose Komenského Praha.  

IV. IGS se podílí na akcích pořádaných národními a mezinárodními organizacemi, 

schválenými v kolegiu rektora Univerzity Jana Amose Komenského Praha. 
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Část třetí 

Vnitřní organizace IGS 

I. V čele IGS stojí ředitel. Jmenuje a odvolává ho rektor Univerzity Jana Amose 

Komenského Praha. 

II. Ředitel organizuje, řídí a kontroluje veškerou odbornou činnost IGS a odpo-

vídá za ni.  

III. Poradním orgánem ředitele je vědecké grémium IGS, jehož složení schvaluje 

rektor UJAK na návrh ředitele IGS.  

IV. Ekonomicko-správní a personální agendy zajišťuje IGS prostřednictvím Uni-

verzity Jana Amose Komenského Praha. 

V. IGS se organizačně člení na Kabinety a řešitelské týmy tak, jak to vyžaduje 

plnění úkolů.  

VI. V rámci IGS působí Kabinet globální ekonomiky a Kabinet světové politiky.  

VII. Kabinety a řešitelské týmy jsou vedeny garanty, které jmenuje ředitel IGS.  

VIII. Řešitelské týmy jsou vytvářeny jak z pracovníků IGS, tak i z externích spolu-

pracovníků. 

 

Část čtvrtá 

Závěrečná ustanovení  

Statut nabývá účinnosti dnem projednání v kolegiu rektora a schválením re-

aktorem Univerzity Jana Amose Komenského Praha.  
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