Zápis ze schůze Katedry ruských a východoevropských studiích
10.11.2014
Přítomní pracovníci katedry: M. A. Asavei, S. Horák, D. Kolenovská, K. Králová, M. Kubát,
B. Litera, M. Pečenka, E. Souleimanov, K. Svoboda, J. Šír, L. Švec, J. Vykoukal, B.
Zilynskyj, O. Žíla
Omluveni: F. Šístek
1. Představení nových členů katedry a vybraných pracovníků FSV
M. Kubát představil novou pracovnici oddělení vědy ing. Pavlínu Hillerovou, která má na
starosti evropské grantové projekty. Zmínil také výběrová řízení na dalších součástech
FSV UK (studijní oddělení, ostatní instituty).
J. Vykoukal představil nové pracovníky KRVS: Marii Alinu Asavei a Ondřeje Žílu. Noví
pracovníci se následně krátce představili.
Členové katedry byli rovněž seznámeni s pomocnými vědeckými silami (Karin
Hofmeisterová a Miroslava Jasenčáková) a vzali na vědomí informaci o jejich náplni práce
a možnostech jejich využití v rámci KRVS.
2. Mezinárodní spolupráce (ERASMUS, stáže, meziuniverzitní dohody).
K. Králová informovala o revizích mezinárodních dohod ERASMUS. Přítomní doktorandi
byli upozorněni na nová pravidla čerpání programu ERASMUS (možnost absolvovat 12
měsíců v zahraničí v rámci každého stupně VŠ studia, včetně doktorského). Byl stanoven
termín revize stávajících smluv ERASMUS, které se týkají katedry, a to do konce listopadu
2014. Členové katedry byli vyzváni, aby navrhli další možné smlouvy tohoto programu v
našich zájmových teritoriích.
K. Králová podala zprávu o jednáních o spolupráci katedry s obdobnými univerzitními i
výzkumnými pracovišti, a to: Univerzity v Torontu, Vídeňské univerzity, IOS Regensburg,
Humboldtovy univerzity. V návaznosti na tuto skutečnost proběhla diskuse o možnosti
vytvořit společný výzkum IMS (viz dále).
3. Aktuální problémy doktorandů na katedře
M. Kubát informoval o elektronizaci doktorského studia, a to prostřednictvím SISu.
Kontaktní osobou na IMS je paní Monika Fučíková. Upozornil také na skutečnost, že
součástí studijních povinností doktorandů nemohou být pedagogické aktivity a podávání
grantových přihlášek.
M. Kubát dále informoval o novinkách v rigorosním řízení. Byly zrušeny pochvaly děkana
za vynikající diplomovou práci a za vynikající výkon u státní magisterské zkoušky.
Důsledkem této změny je skutečnost, že (dříve) pochválené diplomové práce nebude
možné uznávat jako práce rigorosní. Rigorosní práce musí být buď 1) prací zcela novou,
nebo 2) prací diplomovou, která však byla publikována. Publikovaná práce musí být
uznatelná v rámci pravidel RVVI, nebo publikovaná v zahraničním recenzovaném
časopise. Novinkou je skutečnost, že studenti, kteří vystudovali s vyznamenáním, budou
nově dostávat diplomy v červených tubusech.

M. Kubát informoval o termínech GAUK a SVV. V této souvislosti zdůraznil nutnost
sledovat webové stránky fakulty a zápisy z porad vedení fakulty a vedení IMS, protože tyto
zápisy mj. obsahují informace o termínech podávání grantových přihlášek.
Doktorandi byli vyzváni k dodání svých výstupů SVV za letošní rok k rukám tajemníka IMS
Tomáše Nigrina, a to do konce listopadu 2014.
Byly prodiskutovány možnosti zapojení doktorandů do výuky. J. Vykoukal v této souvislosti
upozornil revizi kursů uskutečňovaných v češtině a angličtině.
4. Vědecko-výzkumná činnost katedry
J. Vykoukal upozornil na nutnost vytvoření jednotné struktury výzkumu na IMS, který je v
současnosti roztříštěný a není čitelný navenek (s výjimkou UNCE /výzkum kolektivní
paměti/).
M. Kubát informoval o ERC grantech (fakultní koordinátorkou ERC je ing. Hillerová). K.
Králová upozornila na školení a workshopy týkající se evropských projektů, které nabízí
UK (informace u ing. Hillerové).
K. Králová zmínila iniciativu T. Weisse ve věci výzkumných seminářů na IMS a vyzvala
zejména doktorandy a nové pracovníky k účasti na těchto seminářích. Případné návrhy za
katedru bude shromažďovat u K. Králová.
Dále byla diskutována možnost zvát významné evropské akademické pracovníky na
výzkumné semináře, přičemž jejich financování je možné z programů Erasmus (tam, kde
jsou podepsané příslušné dohody), Fondu mobility či (do určité míry) z rezervních zdrojů
IMS. S. Horák připomněl možnost přilákat špičkové vědce z USA, a to pomocí čtvrtletně
vyhlašovaného programu Amerického centra.
M. Kubát poukázal na blížící se uzávěrku edičního plánu pro nakl. Karolinum na rok 2015
a podotkl, že by měly být podávány pouze opravdu uskutečnitelné návrhy. Zároveň
upozornil na skutečnost, že ediční komise fakulty může podpořit návrhy publikací
vydaných také v jiných nakladatelstvích.
M. Kubát dále upozornil na skutečnost, že řešitelé PRVOUKu P17 v nejbližších dnech
obdrží formuláře k vyplnění vynikajících vědeckých výsledků za účelem jejich odměnění
z prostředků koordinátora P17. Odměněny mohou být všechny výsledky, tj. i takové, které
byly zpracovány v rámci grantových projektů. Všichni členové katedry a interní doktorandi
by však měli všechny své publikační výsledky, které nejsou zpracovány v rámci
grantových projektů, připisovat v OBD PRVOUKu P17.
Doktorandi IMS byli vyzváni k účasti na SVV. L. Švec a J. Vykoukal navrhli vytvořit
hromadný výzkumný projekt týkající se současné situace na Ukrajině. Koordinátory
projektu byli určeni K. Svoboda a J. Šír, přičemž K. Svoboda bude zodpovědný za
organizaci výzkumného týmu a podání grantové přihlášky.
5. Webové stránky
S. Horák informoval o editaci webových stránek a vyzval členy katedry i doktorandy k
častějším aktualizacím obsahu webových stránek. K. Králová navrhla souhrnnou revizi

internetových stránek katedry, a to do konce roku 2014. Veškeré příslušné připomínky
bude shromažďovat S. Horák.
6. Informace o možných institucionálních změnách KRVS
J. Vykoukal shrnul aktuální informace o společném magisterském studijním programu
MTS a jeho specializacích.
M. Kubát upozornil na výběrové řízení na místo vedoucího katedry, které proběhne
nejpozději do konce února 2015. Vyzval případné zájemce k účasti na tomto výběrovém
řízení.
Následovala diskuse o možnosti rozdělení katedry na dvě (viz zápis ze schůze katedry
z ledna 2014. Zazněly argumenty pro i proti takovému návrhu. Tato otázka bude dále
diskutována, a to v souvislosti s novou akreditací jednotného magisterského studijního
programu IMS, která je nyní připravována a formálně proběhne v roce 2016.

Zapsal: S. Horák
Schválil: M. Kubát

