
Zápis z porady RVES 29.11.2010 
 
Přítomni: S. Horák, K. Králová, M. Kubát, J. Vykoukal, L. Švec, M. Tejchman, M. Pečenka, 
D. Kolenovská 
Omluveni: J. Šír, K. Svoboda, P. Novák 
 

1. �abídka předmětů pro studenty katedry RVES 
Bylo upozorněno na možnost, aby studenti navštěvovali předměty v AJ; pokud nejsou 
uvedeny v Karolince, mohou být zapsány jako volitelné. Do příští Karolinky bude zváženo 
zařazení některých předmětů mezi povinně volitelné (L. Švec). Do Karolinky nemohou být 
zařazeny anglické předměty, které jsou pouze překladem analogických překladů v češtině. 
 

2.  Meziuniverzitní dohody 
Ti, kteří budou zprostředkovávat jakoukoliv meziuniverzitní spolupráci, musejí nahlásit 
přesné kontakty a charakteristiku instituce, tj. s kým se bude uzavírat smlouva, charakter 
dohody (meziuniverzitní/mezifakultní).  
 

3. Doktorandi a rozdělení agendy 
 

Opět upozorněno na možnost zařazení kvalitního studenta magisterského oboru jako pomocné 
vědecké síly. Návrh na kandidáty na tuto funkci do příští porady. 
Rozhodnuto o definitivním zařazením doktorandů do jednotlivých agend podle níže uvedené 
tabulky. Bude hledána možnost finanční odměny za práci doktorandů v jednotlivých 
agendách. 
 

Typ agendy Senior Junior 

Zahraniční smlouvy Králová / Horák Bátorová 

Zahraniční studenti  Vykoukal Geaney 

Visiting speakers Králová / / Horák Andrle 

PR Svoboda Pikal, Kopřivová 

Péče o doktorandy Kubát Pojman 

Stáže Králová Vorlová 

Alumni Kolenovská Balla 

Výzkum Švec Umancová 

Ediční činnost Šír / Svoboda (Juvenilie) Kadlec 

Web Horák / Novák Procházka 

 
 



4. Bakalářské práce do Juvenilií 
Pracovníci jsou žádáni, aby do příští porady podali návrhy na publikaci vynikajících 
bakalářských prací za rok 2009/2010. Na příští poradě bude podána zpráva z redakční rady 
Juvenilií (J. Vykoukal). 
 

5. Specifický výzkum 
Termín k podání nových projektů bude v lednu (propozice k podání projektu rozešle J. 
Vykoukal).   
Pokud by se někdo z doktorandů chtěl ještě zapojit do projektu „Řečtí uprchlíci v 
Československu“, je nutno dát vědět do 15.12. (K. Králová) 
Možnost publikace hotových textů, zejména doktorských prací, mj. i v rámci specifického 
výzkumu  
Pro příští rok je ke zvážení návrh projekt „20 let po rozpadu SSSR“.  
 

6. Mezinárodní teritoriální  studia –  obhajoby disertačních a habilitačních prací 
 
M. Kubát zahájil diskusi ohledně doktorských a habilitačních prací a doktorského a zejména 
habilitačního řízení. Z uvedeného vyplývají především následující skutečnosti:  

- K úspěšné obhajobě/habilitačnímu řízení nestačí splnění formálních kritérií, nýbrž 
je nutno dbát i na přípravu ústní prezentace; 

- Zejména na habilitační úrovni v oboru Mezinárodních teritoriálních studií bude 
stále obtížnější úspěšně obhájit práci postavenou pouze na faktografii/deskripci. 

 
Z hlediska katedry/institutu by bylo vhodné přijmout následující opatření 

- Zavedení určité formy předběžné obhajoby habilitačních prací na úrovni 
katedry/institutu, podobně jako u disertačních prací; 

- Seznámení uchazeče o habilitaci se specifiky a charakterem habilitačního řízení, 
zejména potom vlastní obhajoby. Na všech úrovních (především doktorské, 
habilitační) zdůrazněno doporučení pro uchazeče navštívit veřejné obhajoby 
s příslušným zaměřením; 

- Na doktorandské úrovni znovu propracovat koncepci Metodologických seminářů. 
Bylo doporučeno zavedení hodnotících dotazníků či jiné formy zpětné vazby pro 
vyučující v těchto seminářích; 

- V této souvislosti byla diskutována práce s metodologii již od bakalářského stupně. 
Byl konstatován leckdy neuspokojivý stav vedení bakalářských a magisterských 
prací a připomenut jednotný mustr pro vypracování i posuzování závěrečných 
studentských i ročníkových prací. 

 
7.  Různé 

 
a) Do 3.12.2010 je nutno zaslat J. Vykoukalovi přehled publikační činnosti pro výzkumný 
záměr!!! Zároveň jsou všichni pracovníci i doktorandi žádáni zadat do systému sběru 
bibliografických údajů (http://publications.fsv.cuni.cz) již vydané publikace za rok 2010. 
Pracovníci i doktorandi byli upozorněni na nutnost zadávat zejména monografie a články 
v impaktovaných časopisech. Za monografie lze vedle ohodnocení na úrovni institutu získat 
finanční oměny na úrovni fakulty a univerzity. Monografie musejí být tištěné, elektronické 
publikace se do RIV nepočítají. 
b) Přednášky velvyslanců a jiných pracovníků z praxe. Bylo rozhodnuto o zařazení Kurzu 
velvyslaneců a dalších oficiálních pracovníků v LS v rámci kurzu Hostujících profesorů.  Lze 
pozvat velvyslance a další pracovníky relevantních velvyslanectví či kulturních institutů, 



pracovníky MZV  a jiných ministerstev či institucí. Návrhy na obeslání dodat do příští porady 
S. Horákovi. 
c) Do příští porady se rovněž očekávají návrhy na pondělní přednášky v LS (hostující 
vědci, pracovníci FSV a jiných fakult/univerzit, případně vládních i nevládních institucí) (S. 
Horák). 
d) Seznam knihoven pro odeslání výtisků AUC shromažďuje J. Vykoukal, do příští schůze 
poslední termín dodání knihoven. S distribucí pomůže doktorand V. Kadlec. M. Tejchmann 
navrhl obeslat knihovny Akademie věd (zejm. Bucuresti) a dále knihovny, s nimiž jsou 
smlouvy ERASMUS (Cluj, Ljubljana, Zagreb, Srbsko, Bulharsko). 
e) Informace o webových stránkách. Nový systém fakultních webových stránek bude 
k dispozici v lednu. 
f) M. Pečenka nastínil možnost publikace v nakladatelství Dokořán. Do příští schůze bude 
M. Pečenkovi zaslána informace o možnostech ediční činnosti ze strany IMS (sestaví V. 
Kadlec). 
g) Organizace konferencí. Upozornění na možnost financování konferencí z MZV (platí 
50% nákladů, fakulta může do určité míry spolufinancovat zbylých 50%). 
h) informace o studentovi Artěmovi Movsesjanovi. Studentovi byl schválen návrh na 
vyloučení. 
 
 
Další schůzka bude 13.12.2010 ve 14.00 v Hollaru (místnosti 212) 
 
 
Úkoly do příští porady: 

- Do 3.12.2010 zaslat J. Vykoukalovi přehled publikační činnosti pro výzkumný 
záměr!!! 

- Návrh na studenty, kteří by mohli vykonávat funkci pomocné vědecké síly 
- Návrhy vynikajících bakalářských prací za rok 2009/2010 pro publikaci 

v Juveniliích 
- Připravit návrhy na případná témata specifického výzkumu 
- Do příští schůze zaslat S. Horákovi návrhy na přednášky v LS, a to pro 

„velvyslanecký kurz RVES“ i pro pondělní přednášky IMS. 
 
�ávrhy na program příští porady: 
 

- informace o obsahu webových stránek pro jednotlivé pracovníky 
- seznámení s návrhy agendy PR (logo institutu, prezentace pracovníků a 

doktorandů mimo fakultu, corporate identity  aj.) 
- informace z redakční rady Juvenilií 

 
Zapsal S. Horák 
 
Schválil L. Švec 


