Zápis ze schůze Oborové rady Mezinárodní teritoriální studia ze dne 27. 6. 2013
Účast: doc. PhDr. Miloš Calda, doc. PhDr. Michal Kubát, Ph.D., PhDr. Miroslav Kunštát, Ph.D.,
prof. PhDr. Josef Opatrný, Dr., CSc., prof. PhDr. Lenka Rovná, CSc., doc. PhDr. Mgr. Luboš
Švec, CSc., doc. PhDr. Jiří Vykoukal, CSc.
1. Garant MTS a předseda Oborové rady MTS doc. Michal Kubát seznámil členy rady
s průběhem a výsledkem přijímacího řízení do doktorského studia MTS pro akademický rok
2013/2014. Představil přijaté uchazeče a jejich projekty a navrhl jejich školitele. Oborová
rada návrhy školitelů schválila. Seznam nově přijatých doktorandů a jejich navrţených
školitelů je v příloze tohoto zápisu.
2. Členové OR provedli kontrolu studijních povinností doktorandů. Doc. Kubát konstatoval
nízkou úroveň vyplňování formulářů (Hodnocení doktoranda a Dodatek k ISP) ze strany
doktorandů a vágní přístup v uvádění plánovaných aktivit a činností v Dodatku k ISP. U
ţádného ze studentů nabylo navrţeno ukončení studia.
3. OR konstatovala nutnost vytvoření kontrolního mechanismu, který by umoţnil ověřit stav
plnění studijních povinností doktorandů před připuštěním ke SDZ. V návaznosti na to navrhla
OR změnu formuláře „Hodnocení školitele o průběhu doktorského studia pro připuštění ke
státní doktorské zkoušce“ v tom smyslu, aby závěrečné hodnocení podepisoval kromě
školitele také garant oboru, a aby byl součástí hodnocení v podobě povinné přílohy výpis o
splnění studijních povinností (SIS), výkaz o publikační činnosti a doklad o účasti na
odborných konferencích.
4. OR projednala a schválila ţádost Martina Mejstříka (MTS, školitel doc. Michel Perottino,
PhD.) o změnu tématu disertační práce a změnu školitele. Původní téma: „Analýza vlivu a
obrazu komunistické ideologie v Československu na názorové formování italských
komunistů.“ Navrhované téma: „Giovanni Sartori, politické vědy a politický systém v Itálii:
teorie versus praxe.“ Novým školitelem je doc. PhDr. Michal Kubát, PhD.
5. OR projednala ţádost Petr Witze o změnu názvu disertační práce. OR ţadatele vyzvala, aby
ţádost oficiálně podal v souladu s vnitřními předpisy FSV UK, tj. přes podatelnu na studijní
oddělení děkanátu fakulty. Ţádost bude následně OR předloţena k projednání oběţníkem.
6. Členové OR jednomyslně schválili moţnost zavést a uskutečňovat v praxi pravidlo sníţení
stipendia doktorským studentům v případě jejich hodnocení „b“, tj. nesplnění jedné ze
studijních povinností uvedených v ISP o
, a to do doby nápravy, nejméně však na půl
roku. Návrh na sníţení stipendia podá příslušný školitel nebo garant předseda OR MTS.
Návrh schvaluje OR MTS. V případě schválení návrhu garant předseda OR MTS postoupí
tento návrh děkanovi FSV k rozhodnutí.
7. OR projednala důsledky vyplývající z ukončení projektu OPPA Inovace doktorského studia
na FSV UK a jejich dopady na financování a organizaci výuky. Doc. Kubát shrnul aktuální
situaci a zmínil pozitivní ohlasy studentů (anonymní dotazníky). OR bude informována o
dalších krocích fakulty ve věci udrţitelnosti projektu OPPA
Zapsala: Monika Fučíková
Zkontroloval: doc. PhDr. Michal Kubát, PhD.

Přílohy:
1. Seznam nově přijatých doktorandů a jejich navrţených školitelů

