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Zápis ze schůze vedení IMS ze dne 5. května 2015 věnované doktorskému studiu na 

institutu 

Přítomni: 
Dr. Horák, vedoucí KRVS 

Dr. K. Kozák, vedoucí KAS 

Doc. O. Konrád, vedoucí KNRS 

Doc. M. Kubát, proděkan pro vědu a výzkum; předseda oborové rady MTS;  

Prof. J. Kučera, předseda oborové rady MD 

Dr. T. Nigrin, tajemník IMS 

Prof. L. Rovná, zástupkyně ředitele IMS, prorektorka pro evropskou problematiku 

Doc. J. Vykoukal, ředitel IMS 

Dr. T. Weiss, vedoucí KZES; předseda AS FSV UK 

 

Omluveni: 

Dr. Z. Kasáková 

Dr. K. Králová, proděkanka pro zahraniční styky 

 

1) Vedení IMS projednalo (průběžná agenda): 
 

Vyhlášení ceny Josefa Pekaře: 

- Cena Josefa Pekaře se zaměřuje na nejlepší monografie mladých historiků (do 35 

let) věnovaných českým dějinám od středověku do současnosti. 

- Termín: 31. května 2015. 

- Další informace: http://www.usd.cas.cz/cs/cena-josefa-pe%C2%ADkare 

 

 

ERASMUS pro CNS: 

- Studenti CNS se účastní výběrového řízení na stipendia ERASMUS bez 

zvýhodnění, platí tedy nadále stav jako v minulých letech. Po průběhu výběrového 

řízení budou studenti CNS pojímání jako jedna skupina, v jejímž rámci, když student 

z výjezdu v rámci ERASMUS vypadne, si rozdělí jeho "studentoměsíce" ostatní 

studenti CNS. 

 

Otázka začlenění mezinárodních teritoriálních studií do nové struktury programů: 

- L. Rovná informovala o plánovaném začlenění MTS do struktury programů v rámci 

nového vysokoškolského zákona. Stanovisko vedení IMS se přiklonilo spíše k jejich 

setrvání v koši tzv. politických věd. 

 

2) Diskuze nad doktorským studiem: 

 

Stav doktorského studia: 

- Vedoucí kateder představili hodnocení doktorského studia na svých katedrách 

včetně studentského feedbacku. V debatě o možných změnách se bude pokračovat 

na příští poradě. 

- Za hlavní nedostatky doktorského studia byly identifikovány: 

o Nejasná pracovní zátěž včetně stanovování úkolů doktorandů. 

o Nízké napojení na katedry a jejich strukturu, ale současně slabá vzájemná 

znalost studentů bez ohledu na katedry. 
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o Nízká intenzita práce se školiteli. 

o Nejasná představa doktorandů o možnostech sociálního zajištění – nutno 

zdůrazňovat od počátku studia. 

o Slabý důraz na význam GA UK a SVV v doktorském studiu. 

o Nedostatečné odlišení denní a kombinované formy studia 

 

Reakreditace doktorských studijních oborů: 

- J. Kučera představil plán na reakreditace oborů MTS a MD. Měla by být předána 

k projednání vedení fakulty v říjnu 2015. 

- Návrhy na společný základ: teoreticko-metodologický seminář pro MTS a MD, 

společný doktorandský seminář I a II, seminář typu „academic survival“ (projekt a 

konference). 

 

 

Zapsal: T. Nigrin  

Schválil: J. Vykoukal 

 

 

 

 

 

 


