Koncepce katedry ZES FSV UK
Katedru západoevropských studií vedu od jejího založení v roce 1997. Již záhy si
katedra vydobyla pozici předního vědeckého a pedagogického pracoviště v ČR, ale i
v Evropě. Katedra byla oceněna nejprve v roce 1999 titulem Jean Monnet Centre of
Excellence v evropských studiích jako první ve střední a východní Evropě, tento titul
opětně uhájila v roce 2006. Katedra zajišťuje výuku na bakalářském cyklu
mezinárodní teritoriální studia na IMS a magisterské obory Západoevropská studia a
Evropská studia. Nově byla akreditována European Studies v angličtině. Probíhá
příprava joint degree společně s univerzitami v Oxfordu, Paris I Pantheon Sorbonne a
Leidenu, double degree projednáváme s prestižní pařížskou Science Po. Kromě
bohaté pedagogické činnosti se katedra zapojila i do vědecké práce především v rámci
evropských výzkumných sítí. Mezi probíhající projekty patří: EXACT, LISBOAN,
Jean Monnet Chair Ad Personam, MERCURY,- 6.rámcový program EU EUPOLIS,
Internacionalizace, Jean Monnet Federalismus s kanadskými univerzitami. Úspěšně
proběhly i ukončené projekty, Jean Monnet Centre of Excellence, CONSENT,
Europeum, IGC Net, Research Training Network, INTER, CONNEX, EULEIT.
Hlavními partnery jsou pro nás Univerzity v Kolíně nad Rýnem, Edinburku, Římě,
Berlíně, Science Po v Paříži či Madridě. Katedra je součástí magisterského joint
degree EUROMASTERS/TRANSATLANTICMASTERS. Největší radostí jsou pro
nás naši absolventi, kteří se velice dobře uplatňují na trhu práce především ve státní
správě, evropských institucích, sdělovacích prostředcích či soukromém sektoru.
Katedra se úspěšně zapojila do výzkumného záměru a specifického výzkumu. Jako
velice pozitivní hodnotím i propojení s ostatními katedrami IMS.
Personální situace katedry je obdobná jako na mnoha dalších pracovištích terciálního
vzdělávání v sociálních a humanitních vědách. Na katedře působí na plný či poloviční
úvazek jeden profesor, tři docenti (u jednoho právě probíhá jmenovací řízení
profesorem a druhý se na něj připravuje), šest odborných asistentů má v různé míře
rozpracovanou doktorandskou práci stejně jako 6 interních doktorandů a 12 externích
doktorandů. Zapojení do mnoha projektů je sice pozitivní a pomáhá doktorandům
k personální stabilizaci a jejich zapojení do evropských výzkumných sítí, na straně
druhé administrace projektů tvoří časovou a organizační zátěž. Snahou do budoucna
bude katedru personálně stabilizovat, ve výhledu jsou dvě nové profesury, po

obhájení doktorandských prací by se měli odborní asistenti připravovat na habilitační
řízení. Práce členů katedry budou nadále prezentovány na mezinárodních
konferencích v Evropě i USA a Kanadě.
Katedru čeká zajišťování nového magisterského programu European Studies, jsme
v kontaktu s některými zájemci, v oblasti vědy zažádala katedra o další vědecké
projekty v 7.rámcovém programu, nově o projekty Jeana Monneta. Důležitou roli
hraje publikační činnost katedry, která se postupně vylepšuje především díky
spolupráci s našimi evropskými a zahraničními partnery, např.společná kapitola nám
vyjde společně s Dr.Z.Kasákovou v knižní publikaci Kanadě. Další publikace by měla
vyjít v nakladatelství v Berlíně (Kasáková, Rovná, Šlosarčík, Váška, Weiss) atd. Na
jaře tohoto roku nás čekají dvě velké mezinárodní konference, které organizujeme:
k bezpečnostním otázkám v multilaterálním světě a k federalismu.
Další důležité aspekty v rozvoji vědecko výzkumného i pedagogického působení
katedry vidím v rozvoji metodologie multidisciplinárního a interdisciplinárního oboru
mezinárodní a evropská studia, v dialogu mezi představiteli jednotlivých disciplin na
IMS a dalších pracovištích FSV a UK, koordinaci výuky i aplikace metodologie.
Připravujeme rovněž sérii seminářů pro vyučující především začínající o metodách
výuky, která by měla být více interaktivní a účelně a rozumně využívala možnosti
moderní techniky ve výuce (Internet, www.youtube, Power Point atd.) S kanadskou
ambasádou jednáme o pomoc při zajištění těchto přednášek Prof.Janice Newton
z York University.
Plánujeme rovněž vylepšení webových stránek katedry po spuštění nových stránek
FSV.
Katedra ZES IMS FSV pracuje jako tým s příjemnou tvůrčí atmosférou,která jistě
pozitivně působí i na posluchače. Na tom je však třeba stále pracovat, chtěla bych se o
to v příštích letech nadále zasloužit.
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