
Zápis ze schůze katedry RVES 13.12.2010 
 
Přítomni: Zilynskyj, Vykoukal, Králová, Šír, Svoboda, Švec 
Doktorandi: Kadlec, Kopřivová, Balla, Batorova, Umancová 
 
1. Pomocná vědecká síla 
Bylo rozhodnuto navrhnout na pomocnou vědeckou sílu (PMS) Jana Šindeláře z 1. ročníku 
BECES. Zaměstnání bude formou Dohody o provedení práce. Náplň práce, způsob úkolování, 
úřední hodiny a další náležitosti budou konkretizovány. Podle předběžné dohody bude možné 
shromažďovat úkoly pro PMS na sekretariátu. Do příští schůze bude zjištěna informace o 
fungování PMS na jiných katedrách (odp. J. Vykoukal)  
 
2. #ávrhy vynikajících bakalářských prací za rok 2009/2010 pro publikaci v Juveniliích 
Návrhy budou konkretizovány na příští schůzi (J. Vykoukal). Všichni pracovníci jsou od 
nynějška žádáni, aby podchytili výborné bakalářské i magisterské práce pro publikace 
v Juveniliích (odp. redaktor J. Šír) 
 
3. #ávrhy na témata specifického výzkumu 
Informace o návrzích na specifický záměr z jiných kateder (T. Weiss, M. Calda).  
Informace o ukončení Výzkumného záměru k 31.12.2011 a přesunu prostředků na výzkum do 
fondu Specifického záměru. 
 
Katedra navrhuje pro rok 2011 následující témata a teze: 
Řečtí migranti (odp. Králová) – projekt je zpracován a připraven k podání. (zajištěna účasat 5 
doktorandů) 
Projekt, který by zastřešil dosud nevydané práce doktorandů a stati (odp. za vypracování 
projektu a zastřešení témat Luboš Švec, zároveň jmenován vedoucím týmu). Doktorandi i 
pracovníci jsou vyzváni k připojení se k projektu. 
 
Podmínky projektu: viz zápis z kolegia děkana ze dne 22.11.2010 
http://www.fsv.cuni.cz/FSV-565-version1-kolegium_22_11_2010.pdf) 
 
Termín odevzdání na oddělení vědy 12.1.2011, kontrola projektů J. Vykoukal.  
 
4. Velvyslanecký kurs a přednášková řada IMS  
Přehled jednotlivých velvyslanectví, které budou kontaktovány je v přiloženém souboru. Dále 
bude projednána možnost zapojení bývalých i velvyslanců ČR do kurzu. Návrhy na případné 
velvyslance či témata pro přednáškový cyklus IMS lze za RVES zasílat i nadále S. Horákovi.  
 
5. Stáže  
Předmět „Stáž“ se objeví v Karolince od ZS 2011 jako povinně volitelný předmět 
v bakalářském, případně magisterském programu (odp. J. Vykoukal, L. Švec). Bylo 
rozhodnuto o následujících podmínkách absolvování budoucího předmětu stáže:  

• Podání formuláře „Žádost o stáž“ (jeho podobu odp. K. Králová, T. Vorlová) 
• Max. doba 6 měsíců, minimální dle dohody. Stáže lze absolvovat jak v ČR, tak 

v zahraničí.  
• Hodnocení 4 ECTS (zápočet) 
• Po ukončení stáže je nutno podat „Zprávu o průběhu stáže“(formulář vypracují K. 

Králová, T. Vorlová) 
 



 
6. Informace o obsahu webových stránek 
Bylo rozhodnuto se změnami stránek IMS a RVES vyčkat na spuštění nových celofakultních 
stránek v lednu/únoru 2011. Zápisy ze schůzí katedry RVES budou k dispozici na webu: 
http://ims.fsv.cuni.cz/index.php?module=cms&action=page&id_page=246&lng=cs_CZ 
 
7. #ávrhy agendy PR 
S ohledem na absenci iniciativy o vytvoření corporate identity (logo, vizitky, design 
webových stránek) katedra RVES navrhuje zavedení identity v rámci IMS (podobně jako IES, 
ISS a výhledově i na dalších institutech fakulty). Celá záležitost bude koordinována s dalšími 
katedrami (odp. Svoboda).  
K. Svoboda informoval o zlepšení PR ohledně dění na katedře/institutu. Pilotním projektem 
bude kalendář akcí (minulých i budoucích) organizovaných na katedře/institutu, dále 
obnovení práce na sociálních sítích a práce s alumni. 
V rámci vytváření jednotné identity jsou všichni pracovníci žádáni uvádět hlavičku IMS FSV 
UK při kontaktů s médii i se zahraničními partnery. 
 
7. Zkoušky z regionálních dějin 
Doktorandi i pracovníci RVES jsou žádáni o výpomoc při zkouškách z předmětů Dějiny 
Ruska (13.1., 20.1., 27.1. a 3.2., opravný termín 17.2. garant B. Litera) a Dějiny 
Středovýchodní Evropy (17.1., 24.1., 7.2. 21.2., 28.2., garant J. Vykoukal). Vždy od 9:00. 
Doktorandi (stačí 1-2 na jeden termín) se přihlásí dr. Literovi, resp. doc. Vykoukalovi nebo 
doc. Švecovi na dozor při testu i esejích, opravách testů a esejí. Vítáme zapojení všech 
doktorandů.Je ovšem žádoucí, aby se přihlásili v prvé řadě doktorandi, kteří se doposud 
nezapojili do činnosti katedry. 
 

8. Různé 
Diskuse o slabé účasti na institucionálních akcích (přednášky IMS) a limitech zapojení médií 
do těchto akcí.  
Diskuse o sledování zápisů z porad vedení institut, kam přichází velmi málo zpětných vazeb.  
Pozvánky na přednášky – rámcově na začátku semestr, připomínka týden a den předem.  
 
 
 
Informace o připravovaném výjezdním zasedání institutu. 
 
Další termín porady: 24.1.2010 v 16.00 v H212.  
 
 


