Zápis ze schůze katedry RVES
18.4.2011
Přítomní pracovníci: M. Kubát, S. Horák, B. Litera, M. Pečenka, M. Tejchman, B. Zilinskyj,
K. Králová, P. Novák, E. Souleimanov
Doktorandi: P. Balla, P. Pojman, K. Pikal, T. Vorlová, L. Kopřivová
Omluveni: K. Svoboda, J. Šír, E. Irmanová, J. Vykoukal
1. Složení komisí u státních a přijímacích zkoušek
Na poradě bylo rozhodnuto o složení komisí pro státní závěrečné a přijímací zkoušky nebo
návrhy pracovníků pro tyto zkoušky:
a) státní bakalářské zkoušky (v týdnu od 14. do 17.6.)
Lze jmenovat kohokoliv z oprávněných pracovníků s výjimkou M. Pečenky. Přesné složení
komisí bude stanoveno na úrovni vedení IMS.
b) státní magisterské zkoušky
Předseda komise: L. Švec,
Členové: S. Horák, B. Zilynskyj, M. Tejchmann
Přesné datum magisterských zkoušek bude stanoveno
c) přijímací zkoušky - magisterské studium (písemné zkoušky v týdnu 3.-7.6., ústní 8.-10.6)
Složení komise: L. Švec (předseda), K. Svoboda, J. Vykoukal (náhradníci M. Kubát, S.
Horák, B. Litera). Za přípravu testu z reálií bude odpovědný L. Švec.
d) přijímací zkoušky – bakalářské studium (1.-3.6. dopoledne)
S hlídáním budou pomáhat doktorandi (P. Balla, P. Pojman)
2. Dislokace členů katedry v Jinonicích
M. Kubát informoval o požadavku RVES na jednu místnost navíc. Vzhledem k velkému
množství pracovníků v místnostech 3077 dojde k přerozdělení zasedacího pořádku
pracovníků tak, aby byly místnosti efektivně a racionálně využity. Návrh přerozdělení
předloží M. Kubát. Pracovníci mohou vznášet požadavky na doplnění techniky (termín do
6.5.).
Dále bylo informováno o možnosti doplnění nábytku do pracoven 3076 a 3077. Vzhledem
k těmto úpravám jsou pracovníci v těchto místnostech žádáni o provedení úklidu svých věcí
do 30.6. 2011 (původně dohodnutý termín 15.9. bylo nutno změnit s ohledem na aktuální
vývoj po poradě IMS).
3. Organizace výletu do Haliče
P. Balla byl pověřen zajištěním organizačních záležitostí pro výlet katedry RVES do Polska
(Haliče), včetně vypracování předběžného itineráře a kalkulace ceny do konce dubna.
Zároveň byl doporučen termín výletu na konec srpna/začátek září). Bylo rozhodnuto, že se
bude jednat o uzavřený výlet pracovníků, doktorandů a případných bývalých a současných
studentů RVES (+pozvaní hosté).

4. Výjezdní zasedání IMS v Krkonoších
M. Kubát podal předběžné informace o výjezdním zasedání v Krkonoších ve dnech 28.4.1.5.2011. Výuka ve čtvrtek odpoledne a pátek se zruší pro účastníky zasedání. Dr. Pečenka
nabídl možnost odvozu vlastním autem pro 4 osoby, je možné hlásit se na jeho e-mailu.
Ve čtvrtek 28.4. večer proběhne úvodní koncepční přednáška prof. Křena, další den bude
věnován celodenní diskusi o povaze teritoriálních studií a také o technických záležitostech
(psaní a vedení bakalářských prací, struktura posudků, zkoušek apod.). Jeden den proběhne
celodenní výlet dle počasí.
Technické pokyny k výjezdnímu zasedání (cestovní příkazy, hromadná/individuální doprava)
budou řešeny na úrovni vedení IMS.
5. Různé
a) Dr. Horák informoval přípravě webových stránek RVES. Zároveň žádá všechny
pracovníky, kteří ještě nedodali svůj životopis a foto, aby tak učinili.
b) K oponentuře magisterské práce P. Krpce (konzultant B. Litera) byl určen K.
Svoboda.
c) T. Vorlová informovala o nabídce prof. Eiblina (hostující prof. na IMS) na zřízení
Východoevropského centra pro studium RVS v Praze, nabídky metodologického
semináře RVS a konference/semináře o koncepci RVS. Na poradě bylo rozhodnuto o
vytvoření skupiny pro RVS složený ze zainteresovaných pracovníků zabývajících se
Ruskem (zejm. S. Horák, B. Litera, K. Svoboda, J. Šír), která by se měla v květnu
2011 s prof. Eiblinem sejít a návrhy prodiskutovat. Dále bylo rozhodnuto o organizaci
ukázky metodologického semináře 11. května (účast pracovníci a doktorandi).
Koordinátorem akce bude T. Vorlová.
d) Porada rozhodla doporučit dva kandidáty na pomocné vědecké síly – Lucii
Kadlecovou (studentka 3. ročníku MTS) a Bc. Jana Šindeláře (studenta 1. ročníku
RVES).
e) Na základě podnětu K. Králové M. Kubát vyjádřil další podporu balkánským studiím,
vedení katedry nebude tuto větev RVES tlumit.
V Praze, dne 20.4.2011

Zapsal: S. Horák
Schválil: M. Kubát

