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Zápis ze společné schůze Oborových rad oborů Moderní dějiny (OR MD) a Mezinárodní 

teritoriální studia (OR MTS) ze dne 14. 6. 2018 

 

Účast: Miloš Calda (MTS), Ota Konrád (MD), Lubomír Kopeček (MTS), Kateřina 

Králová (MD), Michal Kubát (MTS, předseda), Jaroslav Kučera (MD, předseda), 

Miroslav Kunštát (MTS), Lenka Rovná (MTS), Vít Smetana (MD), Luboš Švec 

(MD, MTS), Jiří Vykoukal (MD, MTS).  

 

1. Předsedové OR J. Kučera (MD) a M. Kubát (MTS) informovali o probíhajících 

akreditačních řízeních doktorských studijních programů MD a MTS 

v českojazyčné i anglickojazyčné verzi. Akreditační spisy nyní projednává 

rektorát.  

 

2. Předsedové OR seznámili členy s průběhem a výsledkem přijímacího řízení do 

doktorských studijních programů MD a MTS na akademický rok 2018/19. 

Předsedové OR zhodnotili kvalitu předložených projektů a přednesu uchazečů. 

Kvalita a propracovanost projektů byla vyšší než v loňském roce.  

Na obor MD se hlásilo 8 uchazečů a 5 bylo přijato. Bodová hranice pro přijetí 

byla stanovena na 65 bodů.  

Na obor TS se hlásilo 14 uchazečů a 8 bylo přijato. Bodová hranice pro přijetí 

byla stanovena na 55 bodů. 

Předsedové OR představili přijaté uchazeče a jejich projekty. Členové OR 

jednali o návrhu školitelů pro nově přijaté studenty. Seznam nově přijatých 

studentů a jejich navržených školitelů je přílohou zápisu. 

 

 

3. Členové OR provedli každoroční kontrolu studijních povinností doktorandů. 

 

Oborová rada MD odsouhlasila roční hodnocení plnění individuálního 

studijního plánu stupněm B studentům:  

 

Hannová (nesplnila předmět JMD017, čímž nesplnila povinnost danou ISP, 

odevzdala roční hodnocení doktoranda v SIS se zpožděním), 

 

Heller (nesplnil povinnost státní zkoušky, tím nesplnil povinnost danou ISP, 

OR mu ukládá složit státní doktorskou zkoušku nejpozději v průběhu ZS 

2018/2019), 

 

Kačmárová (nepokročila v přípravě disertační práce, čímž neplní ISP), 
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Malínek (nepokročil v přípravě disertační práce, protahuje studium, čímž 

neplní ISP; OR ukládá v akademickém roce 2018/2019 předložit disertační 

práci k obhajobě), 

 

Kucer (nepokročil v přípravě disertační práce, protahuje studium, čímž neplní 

ISP), 

 

Mikulík (nepokročil v přípravě disertační práce, protahuje studium, čímž 

neplní ISP, nezaložil si roční hodnocení doktoranda).  

   

Semera (neúčastnil se konzultací se školitelkou a nepokročil v přípravě 

disertační práce, čímž neplní ISP), 

 

Šisler (nepokročil v přípravě disertační práce, protahuje studium, čímž neplní 

ISP; OR ukládá v akademickém roce 2018/2019 předložit disertační práci 

k obhajobě), 

 

Volná (nepokročila v přípravě disertační práce, protahuje studium, čímž neplní 

ISP; OR ukládá významně pokročit v přípravě disertační práce v akademickém 

roce 2018/2019). 

 

Oborová rada MD odsouhlasila roční hodnocení plnění individuálního 

studijního plánu stupněm C, čímž zároveň navrhla ukončení studia studentům: 

Balla, Lomíček, Štambera, Zuckerstein, Pellar, Procházka, a to z důvodu 

opakovaného a neodůvodněného neplnění studijních povinností uložených 

individuálním studijním plánem. Nedokládají žádný pokrok na disertační práci, 

nekomunikují se školitelem, bez udání důvodu protahují studium nad rámec 

ISP. 

 

Oborová rada MTS odsouhlasila roční hodnocení plnění individuálního 

studijního plánu stupněm B studentům: 

 

Barák (nepokročil v přípravě disertační práce a nezaložil si roční hodnocení 

doktoranda v SIS, což znemožňuje jeho hodnocení; OR mu ukládá založit 

roční hodnocení do 10. 7. 2018. V opačném případě navrhuje snížení stipendia 

o 50 %), 

  

El-Ahmadieh (nesplnil studijní povinnost „zahraniční stáž“, čímž nesplnil 

ISP), 
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Hauser (nepokročil v přípravě disertační práce, protahuje studium, čímž neplní 

ISP), 

Hrušková (nesplnila studijní povinnosti „účast na mezinárodní konferenci“ a 

„zahraniční stáž“, nepokročila v přípravě disertační práce, čímž neplní ISP; OR 

navrhuje snížení stipendia o 50 %), 

  

Jędruchów (nepokročil v přípravě disertační práce, protahuje studium, čímž 

neplní ISP), 

 

Kocian (nepokročil v přípravě disertační práce, protahuje studium, čímž neplní 

ISP), 

 

Radová (nesplnila předmět JMD018, čímž nesplnila ISP, nepokročila 

v přípravě disertační práce; OR navrhuje snížení stipendia o 50 %), 

 

Morales Interiano (nepokročil v přípravě disertační práce, protahuje studium, 

čímž neplní ISP), 

 

Rezková (nesplnila studijní povinnost „zahraniční stáž“, čímž nesplnila ISP), 

  

Savin (nepokročila v přípravě disertační práce, protahuje studium, čímž neplní 

ISP; OR navrhuje snížení stipendia o 50 %), 

 

Sehnálková (nepokročila v přípravě disertační práce, protahuje studium, čímž 

neplní ISP), 

 

Synkule (nepokročil v přípravě disertační práce, protahuje studium, čímž 

neplní ISP), 

 

Tichý (nepokročila v přípravě disertační práce a nezaložila si roční hodnocení 

doktoranda v SIS, což znemožňuje jeho hodnocení; OR ukládá založit roční 

hodnocení do 10. 7. 2018; v opačném případě navrhuje snížení stipendia o 50 

%), 

 

Vorlová (nepokročila v přípravě disertační práce, protahuje studium, čímž 

neplní ISP), 

 

Witz (OR hodnotí kladně publikační činnost, ale vytýká nepokročení v 

přípravě disertační práce, čímž student neplní ISP), 

 

de Araujo Zappe (nepokročila v přípravě disertační práce a nezaložila si roční 

hodnocení doktoranda v SIS, což znemožňuje jeho hodnocení; OR ukládá 
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založit roční hodnocení do 10. 7. 2018; v opačném případě navrhuje snížení 

stipendia o 50 %). 

 

 Oborová rada MTS odsouhlasila roční hodnocení plnění individuálního 

studijního plánu stupněm C, čímž zároveň navrhla ukončení studia studentům 

Goffinovi a Preclíkovi, a to z důvodu opakovaného a neodůvodněného 

neplnění studijních povinností uložených individuálním studijním plánem. 

Nepokročili v přípravě disertační práce, nekomunikují se školiteli, bez udání 

důvodu protahují studium nad rámec ISP. 

 

4. OR MTS projednala situaci okolo plagiátu, kterého se dopustil student 

Kutsenko. Y. Kutsenko publikoval článek Practices of Manipulation 

Techniques in 2012 Parliamentary Elections in Ukraine v Journal of Political 

Sciences, Vol. 18, No. 1, 2018 na Slovensku. Tento článek je plagiátem 

originálního článku autora Maksyma Kovalova: Electoral Manipulations and 

Fraud in Parliamentary Elections: The Case of Ukraine, publikovaného v East 

European Politics and Societies, Vol. 28, No. 4 (listopad 2014). 

Antiplagiátorský systém URKUND shledal 79% shodu textu. Student 

Kutsenko změnil v textu poznámkový aparát a systém bibliografických citací. 

Shoda textu bez poznámkového aparátu a bibliografických citací je 90%. 

Ředitel IMS J. Vykoukal a předseda OR MTS M. Kubát podali podnět 

disciplinární komisi k zahájení řízení 14. 5. 2018. Oborová rada rozhodla o 

ukončení Kutsenkova studia (udělení hodnocení C), a to z důvodu prokázaného 

mezinárodního plagiarismu.  

 

5. OR MD a MTS schválily návrh, aby se kontrola studijních povinností u 

studentů doktorského studia konala 2x ročně. OR se budou scházet pravidelně 

každý rok v červnu za účelem kontroly studijních povinností všech studentů, 

dále pak v únoru nebo březnu následujícího roku za účelem kontroly studijních 

povinností těch studentů, kteří byli na červnové schůzi hodnoceni stupněm B, 

případně jim bylo sníženo stipendium. OR budou na únorové/březnové schůzi 

hodnotit doktorandy na základě písemného vyjádření školitelů o pokroku 

dotčených studentů.  

 

6. OR MD a MTS se dále shodly, že současná podoba prezentace projektů na 

katederních kolokviích ve druhém roce studia bude nahrazena obhajobami 

projektů před komisí, která bude složena z členů příslušné oborové rady na 

konci druhého roku studia. 

 

7. Předseda OR MD informoval o zřízení koordinačních rad doktorských 

studijních programů. Koordinační rady jsou platformy určené pro spolupráci 

těch oborových rad, které deklarovaly svou příslušnost k vzájemně si blízkým 
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oblastem vzdělávání. Koordinační rady mají rozhodovat o směřování a rozvoji 

doktorských studijních programů v dané oblasti. Více viz Opatření rektora č. 

18/2018 https://www.cuni.cz/UK-9063.html.  

 

8. Předsedové OR informovali o nových předpisech týkajících se doktorského 

studia. K nalezení na https://www.fsv.cuni.cz/studium/typy-studia/doktorske-

studium.  

 

Zapsala: L. Jůzová 

Vidovali: M. Kubát, J. Kučera 

 

Přílohy: 

1. Seznam přijatých uchazečů a jejich navržených školitelů 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.cuni.cz/UK-9063.html
https://www.fsv.cuni.cz/studium/typy-studia/doktorske-studium
https://www.fsv.cuni.cz/studium/typy-studia/doktorske-studium
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Příloha č. 1 

Seznam přijatých uchazečů a jejich navržených školitelů: 

 

Moderní dějiny 

 

Přijatý uchazeč Navržený školitel 

Anežka Fojtíková  doc. PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D. 

Tereza Juhászová PhDr. Kateřina Králová, M.A., Ph.D. 

Oleksandra Pekáčková Modelska  doc. PhDr. Luboš Švec, CSc. 

Jakub Střelec  doc. Dr. phil. Rudolf Kučera, Ph.D. 

Jakub Šindelář    PhDr. Ondřej Matějka, Ph.D. 

 

Mezinárodní teritoriální studia 

Přijatý uchazeč Navržený školitel 

Petra Mina Baginova (Horizon projekt) doc. PhDr. Michal Kubát, Ph.D. 

Eliška Černovská  Mgr. et Mgr. Eliška Tomalová, Ph.D. 

Martina Frommer Kerlová  doc. PhDr. Ota Konrád, Ph.D. 

David Gurgenidze   PhDr. Adrian Brisku, Ph.D. 

Vít Havelka  prof. JUDr. PhDr. Ivo Šlosarčík, LL.M., Ph.D. 

Jan Kleňha   PhDr. Mgr. et Mgr. Kryštof Kozák, Ph.D. 

Arban Mehmeti PhDr. Adrian Brisku, Ph.D. 

Andrzej Sadecki (Horizon projekt) Maria Alina Asavei, Ph.D. 

 

 

 

 

http://krvs.fsv.cuni.cz/krvs-126.html?index=780
http://krvs.fsv.cuni.cz/krvs-126.html?index=780
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