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Zápis ze schůze Oborové rady doktorského studijního oboru Mezinárodní teritoriální 

studia (dále OR MTS) ze dne 19. 2. 2019 

 

Účast: Miloš Calda, Vít Hloušek, Michal Kubát (předseda), Miroslav Kunštát, 

Lenka Rovná, Jiří Vykoukal. 

 

1. Předseda OR M. Kubát informoval o rezignaci M. Caldy na členství v OR 

MTS ze dne 13. 2. 2019. Návrh na odvolání člena OR bude postoupen 

Vědecké radě FSV UK. Předseda OR poděkoval M. Caldovi za dlouholetou 

činnost ve funkci člena OR MTS.   

 

2. Předseda OR M. Kubát informoval, že doktorandi L. Janura a P. Dvořák 

předložili své disertační práce k obhajobě. Obhajoby disertačních prací se 

budou konat na konci března 2019, termín bude upřesněn a zveřejněn na úřední 

desce děkanátu.  

 

3. OR rozhodla ponechat možnost uchazečům o doktorské studium studijního programu 

MTS vykonat přijímací pohovor přes skype. Uchazeči před konáním přijímacího 

pohovoru podají písemnou žádost o pohovor přes skype. Podáním této žádosti 

uchazeč bere na vědomí, že FSV UK neodpovídá za kvalitu přenosu ani za kvalitu 

technického zařízení na straně uchazeče. Na pozdější námitky uchazeče ohledně 

kvality přenosu nebude brán zřetel. Námitky musí uplatnit uchazeč nejpozději ke 

konci konání přijímací zkoušky. Uchazeč dále souhlasí s pořízením AV záznamu o 

průběhu konání přijímací zkoušky. AV záznam bude zlikvidován po skončení 

přijímacího řízení uchazeče. Konkrétní podoba žádosti o přijímací pohovor přes skype 

bude dořešena s právním oddělením FSV UK. 
 

4. OR dále projednala hodnocení studentů doktorského studia, kteří byli na 

minulém zasedání OR MTS v červnu 2018 hodnocení stupněm B, a zhodnotila 

pokrok těchto studentů ve studiu. V případě, že studenti zjednali nápravu 

v oblastech, které jim OR vytýkala v červnu 2018, bylo studentům ponecháno 

hodnocení stupněm B. V případě, že studenti nápravu nezjednali, a tedy 

nesplnili studijní povinnosti dle individuálního studijního plánu, OR MTS je 

ohodnotila stupněm C, což znamená ukončení studia. OR rozhodovala o 

udělení stupně hodnocení na základě kontroly plnění studijních povinností 

studenty. Pomocnou roli zde sehrála písemná vyjádření studentů a jejich 

školitelů. Písemná vyjádření studentů a školitelů jsou přílohou zápisu a 

k nahlédnutí na studijním oddělení FSV UK.   
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Martin Barák – OR MTS vzala na vědomí jeho pokrok ve studiu (konzultuje se 

školitelem) a ponechává hodnocení B. 

 

Jakub El-Ahmadieh – OR MTS vzala na vědomí jeho pokrok ve studiu 

(student konzultuje se školitelem) a ponechává hodnocení B.   

 

Jan Hauser – OR MTS uděluje hodnocení C, čímž ukončuje studium. Student 

je v 9. ročníku a v předepsaném termínu nevyužil poslední možnost odevzdat 

disertační práci. Nekomunikuje se školitelkou, nedostavil se v průběhu 

akademického roku 2018/2019 na žádnou konzultaci.  

 

Tomasz Dawid Jędruchów – OR MTS vzala na vědomí jeho pokrok ve studiu a 

přípravě disertační práce, kterou konzultuje se školitelem. OR MTS ponechává 

hodnocení B.   

 

Jiří Kocián – OR MTS vzala na vědomí záměr studenta dokončit disertační 

práci co nejdříve a předložit k obhajobě na jaře 2019. Student konzultuje 

finalizaci práce se školitelem. OR MTS ponechává hodnocení B a zároveň 

ukládá studentovi obhájit disertační práci do konce kalendářního roku 2019. 

V opačném případě mu bude studium ukončeno.   

 

Ivana Radová – OR MTS vzala na vědomí pokrok ve studiu a nápravu stavu od 

minulého hodnocení. Studentka komunikuje se školitelem a konzultuje postup 

na disertační práci. OR MTS ponechává hodnocení B. OR MTS dále 

doporučuje změnu školitele vzhledem k ukončení pracovního poměru 

stávajícího školitele J. Bečky na FSV UK. OR MTS schválí nového školitele 

na svém zasedání v červnu 2019. 

   

Andres Morales Interiano – OR MTS vzala na vědomí pokrok ve studiu 

(konzultuje se školitelem) a ponechává hodnocení B.   

 

Alice Rezková – OR MTS vzala na vědomí splnění studijní povinnosti stáže a    

přípravu publikace. Studentka tímto splnila povinnost uloženou OR při 

minulém hodnocení. OR ponechává hodnocení B a doporučuje intenzivnější 

konzultace se školitelkou ohledně disertační práce.    

  

Jana Sehnálková – OR MTS uděluje hodnocení C, čímž ukončuje studium. 

Studentka od minulého hodnocení v červnu 2018 nepokročila v přípravě 

disertační práce, což jí bylo vytýkáno již při minulém hodnocení. Ze strany 

studentky nedošlo k žádné nápravě. Studentka nekonzultuje disertační práci se 

školitelem, nekomunikuje. Školitel potvrdil, že studentka nekomunikuje i přes 

jeho četné e-mailové výzvy. 
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Martin Synkule – OR MTS uděluje hodnocení C, čímž ukončuje studium. 

Student od minulého hodnocení v červnu 2018 nepokročil v přípravě disertační 

práce, což mu bylo vytýkáno již při minulém hodnocení. Ze strany studenta 

nedošlo k žádné nápravě. Student nekonzultuje disertační práci se školitelkou, 

nekomunikuje, což školitelka L. Rovná při zasedání OR potvrdila.  

 

Brianna Noelle Tichý – OR MTS uděluje hodnocení C, čímž ukončuje 

studium. Studentka od minulého hodnocení v červnu 2018 nepokročila 

v přípravě disertační práce, což jí bylo vytýkáno již při minulém hodnocení. Ze 

strany studentky nedošlo k žádné nápravě. Studentka nekonzultuje disertační 

práci se školitelem, nekomunikuje. Školitel J. Vykoukal na zasedání OR 

potvrdil, že studentka nereaguje na jakýkoliv pokus o komunikaci. Studentka si 

nezaložila roční hodnocení v SIS v červnu 2018 a nedodala své vyjádření 

k hodnocení v únoru 2019.  

 

Tereza Vorlová – OR MTS vzala na vědomí pokrok ve studiu, snahu zjednat 

nápravu od minulého hodnocení, a komunikaci se školitelem. OR MTS 

ponechává hodnocení B a ukládá studentce předložit disertační práci 

k obhajobě v akademickém roce 2018/2019 a zároveň přistoupit k obhajobě do 

konce kalendářního roku 2019. V opačném případě jí bude studium ukončeno.    

 

Petr Witz – OR MTS uděluje hodnocení C, čímž ukončuje studium. Student od 

minulého hodnocení v červnu 2018 nepokročil v přípravě disertační práce, což 

mu bylo vytýkáno již při minulém hodnocení. Ze strany studenta nedošlo k 

nápravě. Student nekonzultuje disertační práci se školitelkou. Školitelka L. 

Rovná na zasedání OR ústně potvrdila, že student nekomunikuje.  

 

Petra de Araujo Zappe – OR MTS uděluje hodnocení C, čímž ukončuje 

studium. Studentka od minulého hodnocení v červnu 2018 nepokročila 

v přípravě disertační práce, což jí bylo vytýkáno již při minulém hodnocení. Ze 

strany studentky nedošlo k žádné nápravě. Studentka nekonzultuje disertační 

práci se školitelkou. Školitelka L. Rovná na zasedání OR potvrdila, že 

studentka nekomunikuje.  

 

5. OR MTS souhlasí s otevřením nově akreditované anglické verze doktorského 

studijního programu od akademického roku 2020/2021. V průběhu LS 

2018/2019 budou připraveny podmínky přijímacího řízení v angličtině. 

V průběhu akademického roku 2019/2020 budou připraveny dokumenty 

týkající se nového anglického studijního programu v angličtině. 
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6. Termín červnového zasedání OR MTS bude stanoven v týdnu od 10. do 14. 

června 2019. Členové OR budou obesláni Doodle dokumentem se žádostí o 

hlasování o nejvhodnějším termínu. 

 

 

 

Zapsala: L. Jůzová 

Vidoval: M. Kubát 
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