Zápis ze společné schůze Oborových rad oborů Moderní dějiny a Mezinárodní
teritoriální studia dne 24. 6. 2014
Účast: Ota Konrád (MD), Lubomír Kopeček (MD), Michal Kubát (MTS), Jaroslav Kučera
(MD), Miroslav Kunštát (MTS), Michal Pullmann (MD), Lenka Rovná (MTS), Luboš Švec
(MD, MTS), Oldřich Tůma (MD, MTS), Jiří Vykoukal (MD, MTS)
1. Členové OR provedli kontrolu studijních povinností doktorandů. Předseda Oborové rady
MD prof. Kučera navrhl ukončení studia studentce 4. ročníku oboru Moderní dějiny Ewelině
Wilczyńské (školitel doc. PhDr. Michal Kubát, Ph.D.) z důvodu neplnění studijních
povinností bez závažného důvodu (nebyla složena státní doktorská zkouška ve stanovené
lhůtě) a studentovi 4. ročníku oboru Moderní dějiny Petru Ballovi (školitel doc. PhDr. Jiří
Vykoukal, CSc.) z důvodu neplnění studijních povinností bez závažného důvodu (nebyla
složena státní doktorská zkouška ve stanovené lhůtě). Návrh byl členy OR MD jednohlasně
přijat.
2. Předseda Oborové rady MTS doc. Kubát navrhl snížení stipendia studentovi Janu
Šindelářovi na základě hodnocení školitele (PhDr. Kateřina Králová, Ph.D.), a to o 50 % na
1/2 roku. Po uplynutí této lhůty se školitelka vyjádří, zda bude nutné snížení stipendia
prodloužit. Návrh byl členy OR MTS jednohlasně přijat.
3. Doc. Kubát dále navrhl změnu hodnocení školitele (prof. Ing. Petr Drulák, Ph.D.) studentky
6. ročníku MTS Ing. Ľubice Debnárové z „B“ na „A“, a to z důvodu nedostatečného
odůvodnění sníženého hodnocení ze strany školitele. Návrh byl členy OR MTS jednohlasně
přijat.
4. OR MD byla seznámena s rozhodnutím studenta 8. ročníku MD MUDr. Ing. Martina Vlka
(školitel PhDr. Miroslav Kunštát, Ph.D.) o předčasném ukončení studia z osobních důvodů.
5. Předsedové Oborových rad MD a MTS prof. Kučera a doc. Kubát seznámili členy
s průběhem a výsledkem přijímacího řízení do doktorských oborů Moderní dějiny a
Mezinárodní teritoriální studia na akademický rok 2014/15. Garanti představili přijaté
uchazeče a jejich projekty a navrhli jejich školitele. Seznam nově přijatých doktorandů a
jejich navržených školitelů je přílohou Zápisu.
6. Prof. Kučera oficiálně seznámil členy OR MD s rozhodnutím prof. Zdeňka Beneše
rezignovat na členství v OR MD. Na základě hlasování OR per rollam ve dnech 2. - 6. 4. 2014
byl novým členem OR navržen doc. PhDr. Michal Pullmann, Ph.D., jehož jmenování bylo
9. 4. 2014 doporučeno Vědeckou radou Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze.
7. Prof. Kučera sdělil členům OR výsledek jednání o návrhu FHS UK na akreditaci nového
doktorského studijního oboru Soudobé evropské dějiny. FF UK a FSV UK návrh odmítly.
8. Doc. Vykoukal přednesl členům OR MD a MTS návrh na vznik ceny za vynikající
disertační práci jako motivačního nástroje pro doktorské studenty IMS v rámci spolupráce
s ÚSD AV ČR. Koncepce bude připravena a upřesněna na poradách vedení IMS během
zimního semestru 2014/15.

9. Prof. Rovná seznámila členy OR s průběhem jednání zúčastněných stran (UK, AV a franc.
AV) o budoucnosti CEFRES. Prostory budou CEFRESu poskytnuty Ústavem pro jazyk
český. Reorganizace a případná transformace bude probíhat dle nových pravidel v součinnosti
s francouzskou stranou.
10. Předsedové Oborových rad MD a MTS prof. Kučera a doc. Kubát avizovali vyhlášení
výběrového řízení na 2 místa v Centru doktorských studií na období 1. 10. 2014 až 30. 9.
2015.
Zapsala: Monika Fučíková
Vidovali: prof. PhDr. Jaroslav Kučera, CSc., doc. PhDr. Michal Kubát, Ph.D.
Přílohy:
1. Seznam nově přijatých doktorandů a jejich navržených školitelů

