Zápis z porady Katedry ruských a východoevropských studií IMS FSV UK
22.10.2013
Přítomni: Jakub Andrle, Petr Balla, Slavomír Horák, Eva Irmanová, Jiří Kocián, Daniela Kolenovská,
Kateřina Králová, Michal Kubát, Michaela Kůželová, Bohuslav Litera, Marek Pečenka, Petr Pojman,
Emil Souleimanov, Karel Svoboda, Filip Šisler, Jan Šír, František Šístek, Luboš Švec, Miroslav
Tejchman, Jiří Vykoukal, Bohdan Zilynskyj.
1. Anketa mezi pracovníky KRVS
Vedoucí katedry M. Kubát seznámil přítomné s výsledky letní ankety mezi pracovníky KRVS týkající se
směřování a profilu katedry. Materiál shrnující hlavní body ankety bude připraven pro případnou
prezentaci na výjezdním zasedání IMS v listopadu 2013.
2. Informace o výjezdním zasedání
J. Vykoukal podal informaci o programu a technických detailech výjezdního zasedání IMS
(podrobnější informace budou poskytnuty pracovníkům IMS v písemné podobě). Hlavními body
programu budou: hodnocení bakalářského studia SIMS, diskuse o společném magisterském studijním
oboru, oborová a organizační struktura IMS. Pracovníci katedry byli upozorněni na požadavek vyplnit
nezbytné formuláře, především cestovní příkaz. K otázce výjezdního zasedání viz zápis z porady
vedení IMS dne 8.10.2013.
3. Otázka cizích jazyků v magisterském studiu
M. Kubát seznámil členy katedry se stížností několika studentů na způsob, jakým jsou nastaveny
požadavky na studium a absolvování cizích jazyků ve studijním oboru Balkánská, eurasijská a
středoevropská studia. Garant oboru L. Švec byl po diskusi pověřen vypracováním odpovědi na tuto
studentskou stížnost, která bude poskytnuta dotyčným studentům a děkanovi fakulty.
4. Hodnocení studia SIMS
M. Kubát připomněl výsledky nedávné ankety o kvalitě bakalářského studia na IMS, kterou
uspořádala Studentská samospráva IMS (SIMS). Zaměřil se zejména na ty body, které se týkají
katedry, zejména na způsob zkoušení studentů v kursu Dějiny SJVE a Dějiny Ruska). Po diskusi se
katedra shodla na následujícím stanovisku:
1) Náročnost zkoušky z Dějin SJVE a Dějin Ruska je dána zvláštností vyučovaného regionu, který je
rozmanitý a složitý. Katedra dospěla k závěru, že není důvodu pro zjednodušení zkoušky.
2) Vyučující dotyčného kursu se shodli, že k hodnocení písemných prací budou připojovat stručný
slovní komentář, aby bylo jasné, v čem spočívají jejich případné hlavní problémy a odůvodnění
uděleného hodnocení. Zároveň budou studenti podrobněji informováni o požadavcích na zkoušku a o
tom, co přesně její součástí.
3) Studenti budou lépe informováni o tom, jaký žánr odborného textu je od nich na zkoušce
požadován. Katedra dospěla k závěru, že by bylo vhodné více propojit kursy teritoriálních studií

s úvodními metodologickými předměty, zejména s kursem Úvod do společenských věd II, s cílem lépe
studenty učit akademickému psaní.
4) Katedra navrhuje iniciovat schůzku garantů jednotlivých teritoriálních dějin na IMS za účelem větší
standardizace zkoušek z teritoriálních dějin.
5. Informace o volbách na FSV UK
M. Kubát seznámil s průběhem a výsledky volby děkana FSV UK a vyzval pracovníky, doktorandy a
studenty katedry k aktivní i pasivní účasti v listopadových volbách do Akademického senátu fakulty.
Termín voleb byl stanoven na 20.-22. listopadu 2013.
6. Různé
M. Kubát informoval o „personálním auditu“ programu PRVOUK P17. Vyzval k průběžnému zanášení
publikací do OBD. Upozornil i na možnost určitého sdílení dedikací publikačních výstupů v rámci
vědeckých programů univerzity.
Pracovníci katedry předloží do 25. 10. 2013 návrhy publikací do edičního plánu Karolina pro rok 2014
na Ediční komisi (vyřizuje M. Kubát).
J. Kocián informoval o aktivitách PRAREAS, především o možnostech propagace anglojazyčných
programů v zahraničí a o finančním ohodnocení případného úspěšného náboru studentů.
K. Králová upozornila na blížící se interní termín OZS FSV pro podávání žádostí o meziuniverzitní
dohody v roce 2014 (1. 11. 2013). Veškeré informace, včetně formulářů, jsou na webových stránkách
univerzity.
S. Horák připomněl aktualizace webových stránek katedry a požádal pracovníky i doktorandy o
součinnost při aktualizaci, a to zejména osobních údajů.

Zapsal S. Horák
(schválil M. Kubát)

