
 

Katedra západoevropských studií FSV UK 

Zápis z velké porady katedry 24.10.2011 

Přítomni: Lubica Debnárová, Fred Eidlin, Jan Hauser, Lucie Jůzová, Zuzana Kasáková, 

Michal Krb, Ondřej Matějka, Lenka Rovná, Adéla Skopová, Tereza Svačinová, Martin 

Synkule, Ivo Šlosarčík, Eliška Tomalová, Traian Urban, Jan Váška, Michael Vlach, 

Andrea Votavová 

Omluveni: Markéta Brüstlová, Tereza Hořejšová, Kateřina Miklošová, Michel 

Perottino, Jiří Rak, Tomáš Weiss, Petr Witz, Mitchell Young 

Zápis: Adéla Skopová 

Program porady: 

1) diskuse nad projektem s pracovním názvem „European Studies Go East“ 

a. společný projekt s MZV 

b. na schůzi se dostavil Petr Mareš z MZV, který nám nabídl spolupráci na 

tomto projektu 

i. program se zaměřuje na země od Běloruska až po Azerbajdžán 

ii. pilotní program by měl odstartovat příští rok spoluprací 

s ukrajinskými univerzitami v Kyjevě a Doněcku 

iii. projekt by měl být financován s Visegradského fondu 

iv. projekt se zaměřuje na rozšíření evropských studií do těchto 

zemí, kurzů týkajících se této problematiky, možností spolupráce 

je více 

c. Koordinací za naši katedru byly pověřeny: Lubica Debnárová, Zuzana 

Kasáková, Adéla Skopová 

2) byly rozděleny povinnosti pro nové interní doktorandy 



3) v rámci snahy o zvýšení zájmu studentů o studium evropských či 

západoevropských studií budou na web katedry umístěny medailonky 

úspěšných absolventů 

a. pověřen tímto úkolem byl Martin Synkule 

4) bude projednávána nová koncepce diplomových seminářů na další akademický 

rok (schůze k tomuto tématu bude naplánována na začátek roku 2012) 

5) zpráva Lubicy Debnárové o současném stavu European Studies, v rámci tohoto 

programu studují čtyři studenti 

a. problémem je pro ně zejména málo volitelných předmětů v angličtině, 

které potom vyhledávají na jiných institutech 

b. je třeba některé kurzy převést do angličtiny 

c. pro studenty je naplánována exkurze na Úřad vlády ČR (koordinuje K. 

Miklošová) 

6) stáže studentů 

a. co bude studentům garanty uznáváno a co ne, viz vyhláška ředitele 

institutu 

7) nové metody financování, vzhledem ke končícím výzkumným záměrům 

a. nově UNCE (nyní zaměřen na studium kolektivní paměti) a PRVOUK 

(reprezentace šířeji definovaných skupin, finance rozdělovány úměrně 

dle podílu na výsledku v RIVu, pro naše obory možnost částečné 

korekce) 

8) v rámci projektu Lenky Rovné Jean Monnet Innovating je plánován seminář o 

kvantitativních metodách na 2.- 4.12. pro doktorandy 

9) koncepce západoevropských studií 

a. je třeba zamyslet se nad novou koncepcí, která by více reflektovala 

současný vývoj v rámci EU 

10)  22.11. bude mít velvyslankyně M. Chatardová přednášku o česko-

francouzských vztazích  

 


