
Zápis z porady Katedry ruských a východoevropských studií ze dne 26.4.2012 
 
1. J. Vykoukal referoval o datu konání státních bakalářských zkoušek, L. Švec a S. Horák požádali o 
dobrovolníky na hlídání a opravy esejů u magisterských příjímací zkoušek dne 1.6.2012. Přihlásili se 
doktorandi B. Umancová, F. Šisler a V. Kadlec. 
 
2. Informace o revizi periodik na IMS FSV UK. Podle informací doc. Vykoukala na periodika 
vynakládáme ročně 100 000 Kč, přičemž prostor pro rozšíření již není bez zapojení dalších externích 
zdrojů (granty apod.). 
 
3. S. Horák vyzval studenty doktorandského studia k podání nominací na Humboldt Award dle zápisu 
z porady vedení IMS ze dne 16.4.2012 
 
4. P. Balla připomněl pravděpodobné zrušení katedrálního výletu do Litvy, který se pravděpodobně 
neuskuteční kvůli malému počtu zájemců.  
 
5. J. Vykoukal shrnul poslední vývoj na IMS, možné změny struktury IMS i oborů a výukových modulů. 
S. Horák shrnul prozatímní interní diskusi na KRVS. Proběhla debata o postoji KRVS k situaci na IMS, 
jejíž výsledek lze shrnout do následujících bodů:  
 

- Většina diskutujících se shodla na zachování KRVS ve stávajícím stavu, další vývoj je přitom 
možný po případných habilitacích pracovníků střední generace. Dělení KRVS na jakékoliv dílčí 
katedry bude zvažováno ve střednědobém horizontu (2015-2017), neboť tento stav není podpořen 
dostatečným množstvím pracovníků. 
- V případě posunu situace na jiných katedrách IMS se většina členů katedry kloní pro zachování 

dvou velkých kateder (východní a západní) a jedné malé (americké). M. Kubát naopak podpořil 
vytvoření Katedry Středoevropských studií (název pracovní) s případnou inkorporací 
balkánských studií a vyčlenění Katedry eurasijských studií (název pracovní).  Bylo doporučeno 
spojit změny organizační struktury k datu nových akreditací oborů BECES a BECESC v roce 
2017. 

- Do doby případných organizačních změn (v období let 2015-2017) bude KRVS prosazovat větší 
specializace v rámci katedry, a to následovně: 

o Středoevropská, která by případně mohla kooptovat část pracovníků z jiných kateder 
IMS. Tato specializace by se měla vedle dalších dosud studovaných oblastí více zaměřit 
i na české, respektive československé dějiny a současnost.  

o Eurasijská s případnými dalšími přesahy. 
o Balkánská, která by v případě dalšího organizačního dělení musela buď výrazně posílit, 

nebo se spojit se Střední Evropou. 
- Výše uvedené specializace lze do budoucna rozdělit na 2-3 samostatné katedry nicméně 

horizontem pro diskusi je zde opět rok 2017. Do této doby se většina členů katedry kloní spíše k  
unitární KRVS s následnou perspektivou rozdělení katedry. 

- Pokud jde o samotné obory, potom je většina katedry pro zachování stávajících oborů BECES a 
BECESC s hlubší subregionální specializací dle výše naznačeného schématu. K široce pojatému 
magisterskému oboru MTS se specializacemi byly spíše výhrady. 
 
Zapsal: P. Balla 
Schválil: S. Horák, J. Vykoukal, M. Kubát  


