Zápis ze společné schůze Oborových rad oborů Moderní dějiny a Mezinárodní
teritoriální studia ze dne 25. 6. 2015
Účast: Miloš Calda (MTS), Ota Konrád (MD), Michal Kubát (MTS), Jaroslav Kučera (MD),
Josef Opatrný (MTS), Michal Pullmann (MD), Luboš Švec (MD, MTS), Jiří Vykoukal (MD,
MTS).
1. Členové OR provedli kontrolu studijních povinností doktorandů. Předseda Oborové rady
MTS doc. Kubát navrhl ukončení studia studentce 4. ročníku Mgr. Barboře Veselé (MTS,
školitel JUDr. Vladimír Handl, CSc.) z důvodu neplnění studijních povinností bez závažného
důvodu (studentka neodevzdala roční hodnocení a nebyla v průběhu akademického roku v
kontaktu se svým školitelem) a studentovi 8. ročníku Mgr. Karlu Ulíkovi (MTS, školitel doc.
PhDr. Francis D. Raška, Ph.D.) z důvodu neplnění studijních povinností bez závažného
důvodu (student neodevzdal roční hodnocení a nebyl v průběhu akademického roku
v kontaktu se svým školitelem). Návrh byl členy OR MTS jednohlasně přijat.
2. OR MTS projednala žádost studenta 6. ročníku PhDr. Michala Dimitrova (MTS, školitel
prof. PhDr. Jiří Pešek, CSc.) o změnu tématu disertační práce. Původní téma: „Integrace
imigrantů v evropských velkoměstech: srovnání integračních politik v Berlínu, Vídni a
Prahy.“ Navrhované téma: „Přistěhovalectví a velkoměsto: Politika integrace imigrantů v
Berlínu a Vídni 1971-2011.“ OR MTS žádost jednohlasně schválila.
3. Předseda OR MD prof. Kučera navrhl změnu hodnocení školitele (doc. PhDr. Francis D.
Raška, Ph.D.) studentovi 2. ročníku MD PhDr. Jakubu Čeňkovi z „A“ na „B“, a to z důvodu
nedostatečného plnění studijních povinností. Dále bylo navrženo snížení stipendia o 50 % na
1 rok. Návrh byl členy OR MD jednohlasně přijat.
4. OR MD a OR MTS projednaly upřesnění postupu schvalování žádostí o změnu
názvu/tématu disertační práce. Za změnu tématu bude do budoucna považováno jakékoliv
doplnění či rozšíření tématu.
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 2015/16. Garanti představili přijaté
uchazeče a jejich projekty a navrhli jejich školitele. Seznam nově přijatých doktorandů a
jejich navržených školitelů je přílohou Zápisu.
7. Proběhla diskuse o stanovení spodní bodové hranice pro přijímání uchazečů do
doktorského studia, která je v současnosti 70 bodů. Na této spodní hranici se umístilo 6
přijatých uchazečů.
8. V souvislosti se jmenováním navržených školitelů proběhla diskuse o způsobu jejich
přidělování, zejména o otázce poměru habilitovaných a nehabilitovaných školitelů. OR MD a
MTS konstatovaly, že do budoucna je třeba brát ohled na časové možnosti školitelů a na
rovnováhu mezi počtem přidělených doktorandů a pracovními povinnostmi školitele.

9. OR MD schválila navržení PhDr. Víta Smetany, Ph.D. jako svého nového člena. Návrh
posoudí Vědecká rada FSV UK a v případě jejího souhlasu bude postoupen rektorovi UK ke
konečnému rozhodnutí.
10. Prof. Kučera informoval členy OR MD o přípravách na reakreditaci doktorského
studijního oboru Moderní dějiny. Termín pro odevzdání podkladů na rektorátu UK byl
stanoven do konce listopadu 2015. V souvislosti s reakreditací byla vedena diskuse o
personální obměně členů OR. OR MD rozhodla, že na garanta oboru a předsedu OR bude
opět navržen prof. Kučera.
11. 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. 2015 až 30. 9.
2016. Výběrová komise, jejímiž členy budou garant doktorského studia/předseda OR MTS
doc. Michal Kubát a ředitel IMS FSV UK doc. Jiří Vykoukal, zasedne v úterý 8. 9. 2015 od
15 hodin v Jinonicích, míst. J3093.
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

