Zápis ze schůze RVES 15.11.2010., 14.30-16.00
Přítomni: Horák, Kolenovská, Králová, Kubát, Svoboda, Šír, Švec, Vykoukal, Zilynskij
Doktorandi: Vorlová, Kadlec, Kopřivová, Andrle
Omluveni: Novák, Pečenka
a schůzi byly projednány tyto body:
1. ávrhy na publikace
a) informace o publikační činnosti pracovníků IMS v Karolinu (Králová, Svoboda, Šír,
Zilinskyj, případně Reiman-Litera) a jiných nakladatelstvích pro rok 2011.
b) návrhy na publikaci diplomových prací následujícími způsoby
- monografie: Zuzana Kopajová (kontaktována, dosud bez odpovědi), Barbora Ulmanová
(připraveno k publikaci), Nicolas Franckx (připraveno k publikaci),
- úprava diplomové práce do časopisecké studie ve ST či v jiných časopisech (Michal Mareš,
Jakub Andrle, Petra Cibulková, Mikuláš Černý, Tereza Fantlová, Lenka Kopřivová, Martina
Kratochvílová, Kristýna Maršálková, Radek Oravec, Matěj Sviták)
c) doktorandi Tereza Vorlová a Vladimír Kadlec informovali o přípravě svých prací pro
rigorózní řízení a následné publikaci jako monografie.
d) bylo rozhodnuto o přípravě vybraných bakalářských prací do sborníku Juvenilií. Do příští
schůze pracovníci přednesou návrhy na zařazení vynikajících bakalářských prací do Juvenilií.
e) další studenti budou publikovat své práce v rámci vlastních grantů GAUK.
2. V rámci katedry bylo rozhodnuto o následujícím rozdělení agend
Typ agendy

Senior

Junior

Zahraniční smlouvy

Králová / Horák

Zahraniční studenti

Vykoukal

Kadlec

Visiting speakers

Králová / / Horák

Andrle

PR

Svoboda

Pikal
/
Umancová

Péče o doktorandy

Kubát

Stáže

Králová

Vorlová

Alumni

Kolenovská

Balla

Kopřivová

/

Výzkum

Švec

Umancová

Ediční činnost

Šír / Svoboda (Juvenilie)

Kadlec / Umancová

Web

Horák / Novák

Procházka

Rozdělení doktorandů je prozatím orientační a doktorandi jsou do příští schůze žádáni o
upřesnění svého zájmu o jednotlivé agendy s ohledem na své reálné možnosti (odp. Horák).
3. Zaměstnávání a výuka doktorandů
Informace o právních aspektech zapojení doktorandů do výuky (informovali Kubát, Králová)
- výuka doktorandů je možná až od 2. ročníku
- doktorandi musejí být zapojeni do výuky pouze na smluvním základu
- byla diskutována možnost vytvoření neformálního Centra doktorandů podle vzoru IES
4. Seznam knihoven na zasílání výtisků AUC
Všichni pracovníci jsou žádáni, aby zaslali své návrhy na zaslání starších výtisků AUC do
relevantních knihoven v zahraničí do 29.11.2010 (kontakt: Švec).
5. Spolupráce s Člověkem v tísni
Bylo dohodnuto o zkušební spolupráci s Člověkem v tísni v oblasti organizací stáží. V letním
semestru by měl být vyslán jeden student do Centra pro demokracii při ČvT na stáž.
Ohledně navrhovaného přednáškového cyklu ČvT pro katedru RVS bylo rozhodnuto
nabídnout organizaci prozatím zapojení pracovníků ČvT do některého ze seminářů (odp. za
kontakt s ČvT: Vykoukal).
Bude dále projednán způsob hodnocení stáží ze strany katedry.
6. Různé
Dr. Horák informoval o možnosti spolupráce s Ministerstvem zahraničních věcí (zejména
Odboru severní a východní Evropy) a příležitostného zapojení pracovníků do výuky.
Informace o případu studenta Artěma Movsesjana, jemuž bylo obnoveno studium přes jeho
vyloučení ze studia. Bylo rozhodnuto o podání podnětu na kolegium děkana (adresát na
děkanátu Kubát) o, který bude obsahovat návrh, aby všechny podobné případy byly vždy
projednány se stanoviskem garantů oborů (odp. Švec)
Bylo vysloveno poděkování doktorandům Vladimíru Kadlecovi, Petru Ballovi a Petru
Pojmanovi za pomoc při stěhování materiálů a Barboře Ulmanové za pomoc při inventarizaci
skladiště IMS.

Příští schůze se bude konat 29.11.2010 ve 14.00 (nikoliv tedy ve 14.30) v Hollaru (místnost
212)
Nevržená agenda k projednání na příští schůzi:
-

Projednání otázky habilitačního řízení postdoktorandů
s odmítnutím habilitační práce dr. Emila Souleimanova.

Praze, dne 16. listopadu 2010

(zapsal Slavomír Horák)
(schválil Luboš Švec)

RVES

v souvislosti

