
Zápis ze schůze katedry RVES 
7. 3. 2011 

 
Přítomni: Balla, Horák, Kadlec, Klamková, Kolenovská, Kopřivová, Králová, Litera, 
Novák, Pečenka, Pikal, Procházka, Souleimanov, Svoboda, Švec, Vykoukal, Zilinskyj 
Omluveni: Šír, Irmanová, Pojman 
Neomluveni: Šesták 
 

1) Seznámení se změnami ve vedení katedry 
Bylo rozhodnuto o pokračování pravidelných schůzí katedry, cca 1x za měsíc. 
Schůze bude nadále svolávat vedoucí katedry.  
Nový vedoucí katedry M. Kubát poděkoval dosavadnímu vedoucímu L. Švecovi za 
jeho vedení katedry.  
Podány informace o personálním zajištění vedení katedry. Garantem magisterského 
studia zůstává L. Švec, zástupcem vedoucího katedry byl jmenován S. Horák, jehož 
agenda bude zahrnovat především web katedry, granty (v součinnosti s J. Bečkou, 
který je za tuto sféru zodpovědný v rámci IMS) a zahraniční vztahy.  
 

2) Komentář ke koncepci rozvoje katedry RVS na léta 2011-2015 
Koncepce rozvoje katedry doc. Kubáta je k nahlédnutí na webu fakulty 
(www.fsv.cuni.cz/FSVTEMP-612-version1-koncepce_Misko_Usko.pdf) 
 
Mezi klíčové body tohoto rozvoje bude patřit zejména:  

- konsolidace oboru  s ohledem na budoucí reakreditaci. Tento proces začne 
v letech 2013-2014, nicméně bude nutno o něm perspektivně vést diskusi, 

- konsolidace úvazků s preferencí plných úvazků. Zároveň bude nutno zajistit 
vyváženost úvazků s ohledem na pracovního vytížení členů katedry a 
vyváženost jednotlivých oborových specializací. 

 
3) webová prezentace katedry RVS 

S ohledem na fakt, že katedra nemá jako jediná vlastní webové stránky, je nutno 
tento problém co nejdříve vyřešit. Nová webová platforma fakulty nabízí možnost 
vytvoření stránek na stejné webové platformě (projedná S. Horák s proděkanem T. 
Nigrinem). 
V této souvislosti jsou pracovníci katedry žádáni o doplnění svých biografických i 
bibliografických údajů v češtině a angličtině. Formulář s požadovanými údaji vytvoří 
M. Kubát a údaje bude shromažďovat S. Horák. 
 

4) granty MZV ČR 
Pracovníci byli upozorněni na výzvu MZV (http://www.mzv.cz/granty) k podávání 
grantových projektů, a to do 1.4.2011 (termín podání pro projekty spravované FSV 
UK je nutno dojednat s paní Horníčkovou).   
 

5) výjezdní plénum IMS v Krkonoších 
Výjezdní zasedání IMS se bude konat na Petejdlově boudě v Krkonoších ve dnech 
28.4.-1.5.2011 (příjezd čtvrtek odpoledne, odjezd neděle dopoledne). Tohoto 
zasedání se zúčastní kmenoví pracovníci institutu (nikoliv tedy doktorandi). Mezi 
hlavní body projednávané na zasedání budou zejména tyto: 

- diskuse o strategickém směřování teritoriálních studií (souhrnný materiál 
připravuje prof. Křen),  



- technické zajištění bakalářského studia (jednotné hodnocení kurzů, výuky, 
koncepce zkoušek, kvalifikačních prací a posudků na kvalifikační práce).  

 
J. Vykoukal informoval o plánovaném svolání širšího pléna institutu ještě před 
výjezdním zasedáním (konec března/začátek dubna) a také o organizaci pléna 
institutu se studenty v návaznosti na výsledky výjezdního zasedání (květen).  
 

6) Studia Territorialia AUC 
Byla podána výzva k dodávání příspěvků do časopisu Studia Territorialia AUC a 
získávání nových externích autorů. Byla připravena nová webová platforma 
(http://www.stuter.fsv.cuni.cz/) a v elektronické podobě byla vyvěšena všechna 
předchozí vydání.  
 

7) Možnosti nákupu literatury a techniky 
M. Kubát informoval o alokaci cca 50 tis. Kč na nákup literatury. Návrhy lze podávat 
J. Vykoukalovi do konce března.  
Do konce března lze potom P. Novákovi podávat návrhy na dovybavení kanceláří 
nábytkem a kancelářskou technikou. 

 
8) Promoce 

Byli určeni pracovníci, kteří se zúčastní magisterských a bakalářských promocí dne 
23. a 24. 3. 2011  

 
9) Rigorosní řízení v březnu 2011 

Bylo rozhodnuto o složení komisí na rigorosní řízení 24.3.2011. Do komise pod 
vedením prof. Kučery byl delegován jako zástupce katedry B. Zilynskyj, druhá komise  
bude pracovat ve složení M. Kubát (předseda), L. Švec, B. Litera, O. Tůma (externí).  
 

10)  Sběr dat OBD 
Všichni pracovníci jsou vyzvání, aby do 10.3. 2011 dodali všechny publikace do 
sběru publikační činnosti (http://tarantula.ruk.cuni.cz/FSVINT-1362.html). V případě 
potíží se lze obrátit do tohoto data na P. Nováka.  
Do OBD zapíší své publikační výsledky rovněž doktorandi.  

 
11)  Různé 

a) Znovu bylo informováno o možnosti zaplacení pomocné vědecké síly z řad 
magistrů. Návrhy je možno podávat do 19.3. J. Vykoukalovi. 
b) Je nutno zajistit asistenta z řad magistrů/doktorandů pro kurz kanadského 
profesora ve dvou vyučovacích termínech (bloková výuka). Informace u P. Nováka. 
c) Byla podána informace o rozdělení kompetenci v rámci sekretariátu IMS na 
bakalářské studium (M. Bílková), magisterské studium (P. Novák) a PGS studium (L. 
Jůzová). 
d) V rámci přípravy nové Karolinky pro rok 2010-2011 jsou pracovníci žádáni, aby do 
18.3. zaslali vedoucímu katedry návrhy na změny ve svých předmětech tak, aby bylo 
možné předběžnou verzi Karolinky předložit na konci března. Tato informace se týká 
všech oborů, včetně anglojazyčných. 
e) Na příští schůzi bude podána zevrubnější informace připravovaných změnách v 
anglojazyčných programech  
 
Zapsal: S. Horák                                                                        Schválil: M. Kubát 


