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Zápis ze společné schůze Oborových rad oborů Moderní dějiny a Mezinárodní
teritoriální studia ze dne 28. 6. 2017

Účast: Miloš Calda (MTS), Lukáš Fasora (MD), Ota Konrád (MD), Michal Kubát (MTS, 
předseda), Jaroslav Kučera (MD, předseda), Josef Opatrný (MTS), Michal Pullmann (MD), 
Lenka Rovná (MTS), Vít Smetana (MD), Jiří Vykoukal (MD, MTS), Jan Wintr (MTS).

1. Předsedové OR J. Kučera a M. Kubát přivítali nové členy OR (L. Fasora MD, O. 
Matějka MD, J. Wintr MTS). Předsedové OR informovali o možných změnách 
složení OR do budoucna vzhledem ke změnám pracovních poměrů na IMS a v ÚSD.

Předsedové OR dále informovali o změnách ve složení seznamu osob, které se 
se mohou účastnit státních doktorských zkoušek a obhajob disertačních prací 
v komisi. Profesoři a docenti se mohou komisí účastnit automaticky, další 
odborníci v oborech se mohou účastnit po schválení vědeckou radou FSV.      

2. Předsedové OR seznámili členy s průběhem a výsledkem přijímacího řízení do 
doktorských oborů Moderní dějiny a Mezinárodní teritoriální studia na akademický 
rok 2017/18. Na obor Moderní dějiny se hlásilo 6 uchazečů a všichni byli přijati. Na 
obor Mezinárodní teritoriální studia se hlásilo 10 uchazečů a 6 bylo přijato. 
Předsedové OR představili přijaté uchazeče a jejich projekty. Členové OR jednali o 
návrhu školitelů pro nově přijaté studenty. Seznam nově přijatých studentů a jejich 
navržených školitelů je přílohou Zápisu.

3. Předseda OR MD J. Kučera informoval členy OR o plánovaných změnách 
v Pravidlech pro organizaci doktorského studia na IMS FSV UK. Členové obou OR 
následně jednali o konkrétní podobě pravidel, která budou platit od následujícího 
akademického roku 2017/2018. Nová pravidla budou k dispozici na stránkách IMS –
http://ims.fsv.cuni.cz/IMSFSV-48.html 

4. Předsedové OR informovali o změnách v Pokynech pro přijímací řízení do 
doktorského studia. Nové pokyny budou odeslány do 30. června na rektorát.

http://ims.fsv.cuni.cz/IMSFSV-48.html


Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, Institut mezinárodních studií
U Kříže 8, 158 00 Praha 5 Jinonice, ims@fsv.cuni.cz, tel: 251 080 111

www.fsv.cuni.cz

5. Členové OR provedli kontrolu studijních povinností doktorandů. Oborová rada 
oboru MD odsouhlasila roční hodnocení plnění individuálního studijního plánu 
stupněm B studentům Balla (nesplnil předmět JMD004, nekomunikuje se školitelem
a předsedou OR, neodevzdal teze), Lomíček (opakované odkládání obhajoby), Jáč 
(nekomunikuje se školitelkou, odkládá plnění studijních povinností), Zuckerstein 
(neodevzdal žádnou část disertační práce dle domluvy se školitelem), Štambera 
(nekomunikuje se školitelem, neodevzdal část disertační práce, nevyplnil roční 
hodnocení v SIS, OR MD navrhuje v případě studenta Štambery snížení stipendia o 
50%). Oborová rada oboru MTS odsouhlasila roční hodnocení plnění individuálního
studijního plánu stupněm B studentům Preclík (neodevzdal školiteli část disertační 
práce), Šantrůček (neplní povinnosti dle ISP, malý postup v teoreticko-
metodologické přípravě disertace). Student Barák má povinnost dokončit svůj 
individuální plán a odevzdat roční hodnocení v průběhu září 2017. 

6. OR MTS jednomyslně rozhodla o ukončení studia studentům Kamilu Pikalovi, 
Heleně Schulzové a Stephenu Christensenovi, a to z důvodu neplnění studijních 
povinností dle individuálního studijního plánu. OR jednomyslně schválila hodnocení
průběhu studia těchto studentů stupněm C, čímž současně přijala návrh na jeho 
ukončení.

7. Oborová rada oboru MD odsouhlasila změnu školitele u studenta Jáče. Původní 
školitelkou byla prof. Raková, která se na vlastní žádost vzdává funkce školitelky. 
Novým školitelem byl navržen doc. Raška.

8. Členové oborových rad se shodli, že pravidelné roční schůze OR se budou konat 
v přímé návaznosti na přijímací řízení do doktorských studijních oborů. Komise 
přijímacího řízení bude sestavována z členů oborových rad, které se po skončení 
přijímacího řízení setkají na společné schůzi a projednají agendu přijatých uchazečů 
a hodnocení studia.  

9. Členové oborových rad se shodli, že komise obhajob disertačních prací by se měly 
sestavovat z členů oborových rad, dále se shodli, že příští schůze k tématu 
reakreditace se bude konat na podzim 2017.

Zapsala: L. Jůzová
Vidovali: M. Kubát, J. Kučera
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Přílohy:
1. Seznam nově přijatých doktorandů a jejich navržených školitelů


