Zápis ze schůze Katedry ruských a východoevropských studií
9.4.2013
Přítomni: Darina Batorova, Olga Brabcová, Slavomír Horák, Eva Irmanová, Jiří Kocián, Daniela
Kolenovská, Michal Kubát, Marek Pečenka, Petr Pojman, Barbora Skálová, Emil Souleimanov,
Kateřina Šímová, Jan Šindelář, Jan Šír, Filip Šisler, František Šístek, Miroslav Tejchman, Tereza
Vorlová, Jiří Vykoukal

1. Informace z vedení fakulty a institutu
Účast pedagogů na Univerzitě třetího věku (U3V). M. Kubát informoval o možnostech rozšíření
kurzů pro U3V. Fakulta zavedla zvláštní finanční ohodnocení výuky v rámci U3V pro zaměstnance.
Návrh kurzů lze posílat na studijní odd. paní Aleně Staré (stara@fsv.cuni.cz), a to do konce dubna
2013.
Čerpání dovolené. J. Vykoukal vysvětlil podstatu nových předpisů ohledně výběru dovolených pro
zaměstnance fakulty (viz dále). Pro pracovníky z toho vyplývá především a) povinnost nahlášení
výběru dovolené o letních prázdninách do 10. 5. 2013, přičemž b) zůstatek dovolené po září 2013
nesmí být vyšší než 10 dnů.
Dokumenty:
Nařízení ředitele IMS o čerpání dovolené (příloha zápisu z porady vedení IMS dne 19.3.2013).
Opatření děkana FSV UK č. 3/2013.
Bakalářské studium v angličtině. M. Kubát a J. Vykoukal informovali o vytvoření zvláštního
bakalářského programu v angličtině, na kterém by se podílely IPS, ISS a IMS. Projekt je ve fázi
přípravy a zapojení KRVS bude dále řešeno. Časový rámec pro vytvoření a akreditaci programu je
stanoven na léta 2013-2014.

2. Informace o programu PRVOUK P-17
M. Kubát podal informace o 5-letém programu PRVOUK a o schválení průběžné zprávy za 2. pololetí
2012 Vědeckou radou UK. Pro zaměstnance i doktorandy, kteří jsou členy PRVOUK P17, z toho
vyplývá především následující:
a) Veškeré publikace (kromě těch, které byly zpracovány v rámci jiných grantů) by měly být
v OBD dedikovány PRVOUKU P17. Dedikace programu v rámci publikovaného výstupu je
doporučena; postup pro dedikaci bude zveřejněn na stránkách programu
(http://www.fsv.cuni.cz/FSVINT-2103.html). Ko-dedikace s jinými granty je možná, pokud to
dovoluje charakter a pravidla grantu).
b) Koordinátor P17 má k dispozici 15 % ročního rozpočtu programu. Tyto prostředky budou
použity na odměňování publikačních a jiných výstupů členů týmu PRVOUK P17, a to na
základě kritérií, která jsou zveřejněna na webových stránkách fakulty (viz Kritéria pro
hodnocení výsledků v rámci PRVOUK P-17). Členové PRVOUK P17 budou obeslání příslušnou
výzvou.
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3. Situace na IMS a další směřování IMS a KRVS
M. Kubát informoval o proběhlé kontrole doktorského studia ze strany Účelové skupiny Akreditační
komise a uvedl hlavní připomínky vůči studijním programům MTS a MD (problematická definice
oboru, koncepční zastřešení, překryvy s IPS apod.).
J. Vykoukal upozornil na sumarizaci výsledků výjezdního zasedání IMS v Nečtinách a práci tzv.
Redakční skupiny. Do 30. 4. 2014 by měl být vypracován hlavní výstup, sumarizace návrhů a
stanovisek pro plénum IMS, které se bude konat v květnu 2014.

4. Doktorská kolokvia 2013
Dne 26. 4. 2013 proběhne schůze katedry, na níž budou posuzovány teze doktorských prací u
studentů 2. ročníku. Pozvánku rozešle M. Kubát.

5. Informace o pomvědech a posila sekretariátu
S. Horák informoval o přijetí nových pomocných vědeckých sil, kterými se stala studentka
magisterského studia Miroslava Jasenčáková a student doktorského studia Jan Procházka. Veškeré
informace k práci pomocných vědeckých sil KRVS jsou aktualizovány na webu katedry
(http://krvs.fsv.cuni.cz/KRVS-87.html). Koordinátorem pomocných vědeckých sil je S. Horák.
Doktorandi byli upozorněni na personální změnu na sekretariátu IMS, která se týká doktorského
studia. Nově bude zastupovat L. Jůzovou paní Monika Fučíková (fucikova@fsv.cuni.cz), a to na
částečný úvazek. Paní Fučíková bude úřadovat každý den v dopoledních hodinách v Jinonicích
v místnosti č. 3081.

6. Karolinka na rok 2013/2014
L. Švec připomněl termín odevzdání podkladů pro Karolinku 2013/2014 do konce dubna (koordinátor
L. Švec).
S. Horák upozornil na stále širší nabídku kursů, které se vzájemně překrývají a z toho vyplývající
klesající účast na těchto kursech, zejména v anglojazyčných programech. Doporučil pracovníkům
zvážit spojení, případně zrušení některých vzájemně se překrývajících kursů.
S. Horák přednesl návrh České zemědělské univerzity a Ústavu pro Blízký východ a Afriku FF UK na
možnost vzájemného sdílení předmětů (zapojení jejich předmětů do studijních programů KRVS). Věc
byla odložena s ohledem na nejasné financování účasti studentů z druhých fakult/univerzit.

7. Přijímací zkoušky 2013
Byly stanoveny následující termíny Mgr. a Bc. přijímacích a státních zkoušek:
Druh zkoušek
PZ Mgr. studium
Písemné

Datum a čas
4.6. od 8.30

PZ Bc. studium

7.6.

PZ Mgr. studium
Ústní
SZ Bc. studium (MTS

11.6. od 8.30

Sestavení komise

J. Vykoukal
(zapojeni doktorandi J.
Kocián a F. Šisler)
L. Švec

17.-18.6 (denní )
19.6. (kombi)
20.6. a 27.6.

Sestavení komisí

J. Vykoukal

PZ doktorské studium

SZ
Mgr.
studium 25.6.
(BECES a BECESC)
Dopoledne
BECES
Odpoledne
BECESC

Úkol pro KRVS
Dozor a oprava
Zajištění zaměstnanců a
doktorandů
Dozor a organizace PZ v jedné
z místností

Odpovědná osoba
L. Švec

Sestavení komise – do konce M. Kubát
dubna nutno nahlásit zájem o
účast v komisi
Sestavení komise
L. Švec (BECESC)
J. Vykoukal (BECESC)

J. Vykoukal upozornil, že na dobu státnic nebudou schvalovány dovolenky.

8. Ceny a granty
M. Kubát upozornil na nové opatření děkana FSV UK 4/2013, které stanovuje finanční odměnu za
podání a přijetí grantového projektu (pokud projekt není odmítnut z formálních důvodů). Opatření se
týká zaměstnanců s úvazkem 0,5 a vyšším.
S. Horák upozornil na evidenci grantů, cen a jiných ohodnocení v rámci IMS. Koordinátorem a
webmasterem v rámci institutu je tajemník institutu Tomáš Nigrin (nigrin@fsv.cuni.cz).
S. Horák rovněž upozornil na nutnost sledování a nominování studentů, doktorandů i pracovníků na
nejrůznější ceny (Bolzanova, Hlávkova apod.). Sledováním této problematiky na stránkách oddělení
vědy a vytipováním vhodných kandidátů je pověřen J. Procházka (jan.krtitel.prochazka@gmail.com).

9. Monografické výstupy KRVS
S. Horák znovu připomněl na nutnost zadávání všech výstupů do OBD a zasílání informace o vydaných
monografiích webmasterovi KRVS (S. Horák) tak, aby je bylo možné vyvěsit na web fakulty
(http://krvs.fsv.cuni.cz/KRVS-153.html v češtině a http://krvseng.fsv.cuni.cz/KRVSENG-22.html
v angličtině).
M. Kubát upozornil na nové opatření děkana FSV UK 5/2013, které upřesňuje podporu
monografických výstupů prostřednictvím ediční komise fakulty. Nově je možné mj. žádat o finanční
podporu na překlady monografií do cizího jazyka vydané v zahraničních nakladatelstvích. Zároveň
bylo upozorněno na nutno předkládání monografických výstupů Ediční komisi FSV UK v případě

vydání monografie v nakladatelství Karolinum. Koordinátorem Ediční komise je paní Jitka Semeráková
(semerakova@fsv.cuni.cz) z oddělení vědy FSV UK.

10. Alumni KRVS
J. Kocián informoval o neformálním setkání katedry s účastí alumni, studentů a pedagogů na konci
semestru či na začátku zkouškového období. Termín akce bude upřesněn (koordinátoři K. Králová
/kralova@fsv.cuni.cz/ a J. Kocián /kocian_j@centrum.cz/).

12. Různé
Nákup techniky. J. Vykoukal a M. Kubát informovali o nákupu techniky v roce 2013. Vedle
kopírovacího stroje bude vyměněna i výpočetní technika. Zároveň bylo navrženo zakoupení
notebooku pro zainteresované pracovníky IMS a vytvoření docking stations v kancelářích namísto
nákupů nových stolních počítačů. Do konce dubna tak mohou pracovníci nahlásit svůj zájem o nákup
notebooků+docking station do svých kanceláří, případně nahlásit závady na výpočetní technice ve
svých kancelářích (koordinátor za katedru S. Horák).
Spolupráce s Varšavskou univerzitou. S. Horák informoval o možnosti spolupráce s Varšavskou
univerzitou při možné organizaci společných seminářů v Praze a ve Varšavě na podzim 2013.
Přihláška do programu TEMPUS. J. Vykoukal informoval o podání přihlášky do projektu TEMPUS
(Asistence při zavádění a zkvalitňování boloňského procesu na jiných univerzitách) pod vedením
univerzity v Kolíně nad Rýnem ve spolupráci s univerzitami v Polsku, na Slovensku, Ukrajině a
v Arménii a Srbsku.
Rozpočet fakulty. J. Vykoukal informoval o novém rozpočtu fakulty a nejdůležitějších změnách z toho
vyplývajících (přehled je v zápisu z vedení IMS ze dne 2. 4. 2013).
Výlet do Lotyšska. L. Švec informoval o přípravě výjezdu KRVS do Lotyšska na konci června/začátku
července a o možnostech započtení aktivní účasti na výjezdy do stáže KRVS.

Souhrn úkolů a termínů pro pracovníky a doktorandy KRVS
Termín
15.4.

Úkol
Nahlášení zájmu o nákup výpočetní techniky
(notebooky+docking stations a poškozené či nefunkční
vybavení)
19./26.4. Doktorská kolokvia
28.4.
Nahlášení zájemců do komisí pro PZ Mgr. studia českých i
anglických programů
30.4.
Nahlášení kurzů pro U3V
30.4.
30.4.
10.5.

Odpovědná osoba
S. Horák

M. Kubát
L. Švec, J. Vykoukal

Alena Stará
stara@fsv.cuni.cz
Podklady pro Karolinku 2013/2014
L. Švec
Zájem o účast v komisi pro přijímací zkoušky doktorského M. Kubát
studia
Čerpání dovolené a služeb v červenci-září 2013
Sekretariát IMS

Zapsal: S. Horák, Schválil: M. Kubát

