
Zápis ze společné schůze Oborových rad oborů Moderní dějiny a Mezinárodní
teritoriální studia dne 26. 6. 2012

Účast: Calda, Herold, Jůzová, Kopeček, Kubát, Kučera, Kunštát, Perottino, Rovná, Švarcová, 
Švec, Vykoukal 

1. Proděkanka pro doktorské studium představila nové formuláře pro ISP a hodnocení 
doktorandů, zdůraznila potřebu všechny informace a studijní povinnosti zanášet do ISP a 
nastínila podobu vzorových formulářů. Nové formuláře budou použity pro doktorandy 
prvního ročníku v akademickém roce 2012/2013. Bude zavedena možnost trvale nebo 
dočasně snížit stipendium u doktorandů, kteří neplní některou část ISP. Proděkanka zjistí 
možnost vyplňování a ukládání formulářů v SISu. 

3. Proděkanka pro doktorské studium přednesla záměr děkanátu vytvořit nové webové stránky
pro doktorandy, kde budou přehledně k dispozici veškeré formuláře (včetně vzorových) a 
všechny další informace a návody pro doktorandy.

2. Proděkanka pro doktorské studium představila podobu Centra doktorských studií, které od 
akademického roku 2012/2013 vznikne i na IMS. V CDS budou zaměstnáni doktorandi 
s perspektivou brzkého dopsání disertační práce. Výběrové řízení bude probíhat 1x ročně. 
Náplň práce doktorandů, forma přijímacího řízení a výše odměny jsou v jednání. 

3. Dle vyjádření rektorátu je možné hodnotit doktorandy častěji, než 1x za rok. U 
problematických doktorandů bude probíhat hodnocení častěji, hlasování členů OR bude 
v tomto případě probíhat per rollam. 

4. Členové OR MTS a MD projednali podobu nových ISP a nových Pravidel pro organizaci 
doktorského studia, které nahradí dosavadní Rámcové studijní plány. Veškeré připomínky 
předsedové OR zapracují a předají dokumenty členům OR ke konečnému schválení.    

5. Členové OR byli seznámeni s průběhem a výsledkem přijímacího řízení do PGS na 
akademický rok 2012/2013. Seznam nově přijatých doktorandů a jejich navržených školitelů 
je v příloze.

6. Členové OR provedli kontrolu studijních povinností doktorandů. Seznam doktorandů 
navržených k ukončení studia bude předán na studijní oddělení, příslušným školitelům a 
vedoucím kateder. 

7. Změny v personálních otázkách – předsedové OR zastávají nově i funkci garanta oboru 
(doc. PhDr.     Michal     Kubát  ,     Ph.D. – obor MTS, prof. PhDr.     Jaroslav     Kučera  ,     CSc. – MD). Prof.
Pešek rezignuje na členství v obou OR k 31. 8. 2012. Prof. Šedivý rezignuje na členství v OR 
MD k 30. 6. 2012. Oborová rada schválila návrh na kooptování PhDr.     Oty     Konráda  ,     Ph.D. za 
člena OR MD. 

8. Doktorandovi Janu Mikulíkovi (MD, školitel doc. PhDr. Francis D. Raška, Ph.D.) byla 
schválena změna tématu disertační práce. Nové téma zní Česko-kubánská spolupráce v 60. 
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letech (důraz bude kladen na archivní výzkum). U doktoranda Michaela Vlacha byl stanoven 
oficiální konzultant doc. Ing.     Oldřich     Dědek  ,     CSc. Školitel zůstává nezměněn.

Zapsala: PhDr. Lucie Jůzová

Vidovali: doc. PhDr.     Michal     Kubát  ,     Ph.D., prof. PhDr.     Jaroslav     Kučera  ,     CSc.

Přílohy:

1. Seznam nově přijatých doktorandů a jejich navržených školitelů

2. Pravidla pro organizaci doktorského studia v oborech MTS a MD (platná od akademického 
roku 2012/2013)

3. Formulář pro Individuální studijní plán doktorandů MTS a MD (platný od akademického 
roku 2012/2013)

4. Seznam studentů doporučených k ukončení studia 
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