Zápis ze schůze RVES 4.11.2010
1. Byly dohodnuty pravidelné porady katedry RVES jedenkrát za 14 dní. Další
termíny porad 15.11., 29.11. a 13.12., vždy ve 14.30, předběžně knihovně v Rytířské
ul. (případné změny budou upřesněny).
2. Doc. Švec informoval o změně názvu na Balkánská, euroasijská a středoevropská
studia. Zároveň s tím bude nutné upravit i studijní plány a okruhy otázek ke státnicím.
3. Na porady bude navazovat počínající cyklus přednášek IMS, obvykle v 16-18 h v
Hollaru. První přednáška tohoto typu proběhne 8. listopadu 2010, v budově Hollaru
(Smetanovo nábř. 6), místnost H 212, začátek 16:00, téma: “Více než jen politická
strana..., Německá sociální demokracie v Československu v letech 1918-1938”
(přednášející: Thomas Oellermann, student doktorského programu na Universitě
Heinricha Heineho v Düsseldorfu, působí v Praze na Katedře německých a
rakouských studií Institutu mezinárodních studií na FSV UK)
4. Zároveň se tímto otevírá možnost pozvání přednášejících na nejrůznější vědecká i
politická témata promluvit na těchto přednáškách. Lze využít pro hostující profesory,
doktorandy, politické činitele apod. Ve dnech 22.-26.11. bude v Praze pracovnice
Historického ústavu AV Běloruské rep. Iryna Ramava. Její přednáška k moderním
běloruským dějinám bude ve st 24.11., 17,00, místnost 2081.
5. Projekt Studia Territorialia Juvenilia. Na poradě bylo dohodnuto pokračování
zavedené řady Studia Territorialia Juvenilia. Členem redakční rady za RVES bude
Karel Svoboda, případně jeden z doktorandů. Vyučující projdou jimi vedené či
oponované kvalitní bakalářské či magisterské práce a doporučí případně práce
k publikaci na příští schůzi 15.11.
6. Acta Territorialia. V redakční radě (jakož i redakční radě monografické řady) bude
katedru zastupovat Dr. Šír. Doc. Vykoukal informoval o vyvěšení kompletních čísel
AUC od počátku jejich vydávání na webu.
7. Bylo informováno o způsobu zápisu do SIS. S ohledem na odstranění papírových
indexů je nutno důsledně a okamžitě zapisovat všechny známky do SISu. V případě,
že student v daném termínu nesplnil povinnost, zapíše se mu 4. Student má právo na
jeden řádný a dva opravné termíny s tím, že na každý předmět bylo doporučeno vypsat
4 termíny tak, aby studenti měli možnost tří pokusů v případě, že ze závažných
nemohli jeden z návrhů stihnout.
8. Bylo informováno o novém zadávání všech prací (bakalářských, diplomových i
disertačních) do SISu od roku 2006, a to včetně posudků. V současnosti probíhá
revize posudků, jejich skenování a dodávání do systému. V této souvislosti mohou být
vyučující požádáni o případnou spolupráci v tomto směru.
9. Změna pracovních poměrů. Doc. Vykoukal informoval o novém způsobu uzavírání
pracovních smluv s tím, že byla omezena možnost uzavírání smluv na dobu určitou
více jak na dva roky (u starších smluv až na 5 let). Pro pracovníky RVES by to
znamenalo, že po uplynutí této doby mohou získat smlouvy na dobu neurčitou
s veškerými dalšími důsledky a sociálními výhodami.
10. Péče o doktorandy. Bylo navrženo promyslet ve spolupráci s doc. Kubátem novou
koncepci péče o doktorandy a jejich zapojení do chodu katedru. Dr. Králová
informovala o omezeních, která platí pro zaměstnávání doktorandů. Zároveň bude

vypracován dokument, který by stanovoval práva a povinnosti externích a interních
doktorandů tak, aby došlo k odlišení obou forem studia.
11. Doc. Vykoukal informoval o možnosti zavedení pomocných vědeckých sil z řad
studentů bakalářského či magisterského studia.
12. S ohledem na stále větší administrativní zátěž vedení katedry a institutu bylo
dohodnuto o větší distribuci správy katedry mezi jednotlivé pracovníky a
doktorandy. V ideálním případě by měla být činnost rozdělena mezi zodpovědného
pracovníka a jeho asistenta z řad doktorandů. Všichni pracovníci a doktorandi jsou
žádáni, aby si promysleli svou formu zapojení do správy katedry. Své návrhy
zasílejte do 11.11. Kateřině Králové (kralova@fsv.cuni.cz). Na schůzi byly
diskutovány zejména tyto agendy:
i) zahraniční smlouvy
ii) zahraniční studenti a přednášející
iii) PR
iv) doktorandi a péče o doktorandy (zajištěni přednášek o dosavadních výsledcích
bádání před grémiem IMS, informace o doktorandských konferencích apod.)
v) organizace stáží studentů
vi) péče o alumni
vii) výzkum
viii) ediční činnost
b) Výše uvedené agendy se mohou dělit či slučovat, nicméně by měly být přeneseny
z vedení katedry na jednotlivé pracovníky.
c) Bylo informováno o inventuře výtisků AUC. Zapojí se doktorandi, kteří pomohou dru.
P. Novákovi příští týden (út a pá) s inventarizací.. V této souvislosti jsou pracovníci
žádáni, aby vypracovali seznam univerzit/knihoven, na které by bylo možné výtisky
rozesílat.
13. Doc. Švec informoval o daru publikací k hosp.dějinám od prof. V. Průchy. Knihy budou
převezeny v pá 5.11. a poté roztříděny. S převozem pomohou P. Balla, P. Pojman a V.
Kadlec.
14. Doc. Vykoukal informoval uzavření meziuniverzitní smlouvy UK s univerzitou ve Lvově,
na níž participuje i FSV UK.
15.Studenti, mající zájem o zahr. cestu prostř. meziuniverzitní výměny (především Moskva),
pošlou vyplněný formulář working programme + angl. zdůvodnění cesty do 12.11.)
Úkoly do 11. 11.
- zaslat dr. Králové na výše uvedenou adresu (bod 12) návrh agend
Úkoly do příští schůze 15.11.
- navrhnout seznam kvalitních diplomových prací pro publikaci v Juvenaliích
- každý doktorand navrhne své zapojení do jednotlivých agend
- připravit návrhy pro jednotlivé přednášky v rámci „velvyslaneckého“ kurzu
- připravit seznam knihoven, na něž by bylo možné rozeslat zbylé výtisky AUC.
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