
Zápis ze schůze Katedry ruských a východoevropských studií
8.12.2014

Přítomni:  Hofmeisterová,  Horák,  Kolenovská,  Králová,  Kubát,  Litera,  Souleimanov,  Šír,  Šisler,
Vykoukal,  Zilynskyj, Žíla

Omluveni: Svoboda, Kocian, Kůželová, Pečenka

1. Výzkumný profil katedry

M. Kubát  a  J.  Vykoukal  shrnuli  smysl  a  význam výzkumné koncepce katedry i  institutu.  Byla
zdůrazněna preference témat napříč všemi katedrami. V následné diskusi se katedra shodla na třech
profilových okruzích výzkumu na katedře: 

1) Důsledky rozpadu nadnárodních útvarů ve střední a východní Evropě.
2) Vztahy Česka a Československa s příslušnými teritorii. 
3) Transformační procesy ve 20. a 21. století.

V rámci těchto okruhů budou řešena konkrétnější témata, která lze přidávat a upravovat vGoogle 
dokumentu, který pracovníci a doktorandi dostali v e-mailu ze dne 20.11.2014.

3. Spolupráce s Člověkem v tísni a Knihovnou Václava Havla
J. Vykoukal představil nedávno podepsanou spolupráci s organizací Člověk v tísni a Knihovnou
Václava Havla. Poukázal na výhody tohoto spojení a naznačil možnost vytvoření nového oboru s
pracovním názvem Transformační studia, který by mohl navazovat na výzkumný záměr katedry.
K tématu se katedra vrátí v průběhu roku 2015.

4. Bakalářské kurzy v AJ
J. Vykoukal poukázal  na nutnost převedení vybraných volitelných bakalářských kurzů do AJ za
účelem výuky zahraničních studentů v akademickém roce 2015/2016. K tématu se katedra vrátí v
první části roku 2015.

5. Představení stránek katedry na Facebooku a její využívání členy a doktorandy katedry,

S. Horák oznámil spuštění FB profilu katedry. K. Králová upozornila na dodávání informací pro

naplnění  profilu.  Pracovníci  jsou  žádáni,  aby  své  nové  publikace,  vystoupení,  akce,  účasti  na

konferencích hlásili  koordinátorce FB Karin Hofmeisterové, případně některému ze správců FB

profilu (dosud Horák, Králová, Svoboda a Souleimanov). K. Hofmeisterová požádala o spolupráci

při vytváření sekce „Významní absolventi RVS“, a to zprostředkováním kontaktů na dané osoby.

6. Informace o projektu SVV

J. Šír informoval o postupu příprav projektu o Ukrajině, představil jednotlivá témata i výzkumný

rámec projektu.

7. Různé

Dne 11. 12. 2014 proběhne plénum IMS. Všichni členové katedry jsou zváni k účasti na plénu.


