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KRVS Newsletter 2017 

 

Milí přátelé, 

 

Vaše Katedra ruských a východoevropských studií (KRVS) zůstává i nadále jako jedna ze čtyř 
zavedených vnitřních složek Institutu mezinárodních studií (IMS) výjimečným tvůrčím prostorem 
známým přívětivou vnitřní atmosféru, který se nestaví zády k odborným a společenským problémům. 
Teritoriálně dnes již pokrývá nejen Rusko a další nástupnické státy Sovětského svazu, jak vyplývá 
z jejího názvu, ale i země středovýchodní a jihovýchodní Evropy. Odborně se řídí hlavními výzkumnými 
liniemi IMS, které jsou v současnosti definovány jako kolektivní paměť a moderní dějiny, politické 
a ekonomické transformace, mezinárodní vztahy a migrace. 

Výukou i výzkumem se snažíme čelit současným výzvám společnosti, které nás ovlivňují nejen co do 
politických názorů, občanské angažovanosti, ale i osobně. Jen těžko v dnešní dynamické době 
například odhadovat, v jakých nových pracovních pozicích se uplatní 85% dnešních školáků, často 
právě Vašich potomků. Nadále proto vsázíme na společensky aktivní absolventy, kteří (pokud se tak 
rozhodli) nikdy netrpěli nouzí uplatnit se jako ANALYTICI připravující na základě kritického přístupu 
podklady a rozhodnutí pro státní, nevládní i nadnárodní instituce či společnosti, AKTIVISTÉ podílející se 
na chodu neziskových organizací a další neziskových projektů, či AKADEMICI pokračující v univerzitní, 
vědecké a pedagogické dráze, kterou jim pomohlo IMS nastavit. 

Našli jste se mezi výše zmíněnými i Vy? To nás těší! A Vás pak jistě zajímá, co se na Vaší alma mater 
děje. Připravili jsme pro Vás proto nový Newsletter KRVS, který Vám dvakrát do roka přiblíží naše 
počínání! Pravidelně nás můžete sledovat také na Facebooku, Instagramu nebo na LinkedIn. 

Jménem KRVS Vám přeji příjemné čtení a také hodně štěstí, zdraví a mnoho úspěchů v roce 2018. 
Jsme rádi, že na nás nezapomínáte, a těšíme se na osobní setkání ať už na srazu IMS alumni, nebo na 
neformálních schůzkách katedry! 

 

Kateřina Králová 

Vedoucí KRVS 

https://krvs.fsv.cuni.cz/
https://www.facebook.com/katedrarvs
https://www.instagram.com/krvsimsfsvuk/
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Nové publikace – třeba pod stromeček 

V minulém roce vyšla řada nových publikací z pera členů a studentů KRVS. Kompletní seznam najdete 
zde. Jako vhodné dárky pod stromeček jsme pro Vás vybrali dvě knihy zabývajícími se současnými 
tématy a dvě s pohledem do historie.  

 

V knize Ruská agrese proti Ukrajině se můžete podívat na řadu aspektů jednoho z nejpalčivějších 
problémů současné Evropy. Příčiny, průběh a důsledky ruského angažmá na Ukrajině zkoumají a 
přibližují autoři nejen z KRVS pod editorským vedením Jana Šíra.  

ŠÍR, Jan a kolektiv, Ruská agrese proti Ukrajině, Praha: Nakladatelství Karolinum, 2017, 346 str., ISBN 
9788024637112.) 

Velmi současné téma zpracovali Michal Kubát, Jiří Kocián a Martin Mejstřík v knize Populismus v časech 
krize. Kniha má pochopitelně celoevropský přesah, nicméně vzhledem k politickému vývoji se bude 
hodit i na domácí scéně. Vysvětluje příčiny, význam i dopad populistických hnutí na základě 
současných případů skrz Evropu. 

KUBÁT, Michal - MEJSTŘÍK, Martin - KOCIÁN, Jiří a kol., Populismus v časech krize, Praha: Karolinum, 2017, 228 str. 
ISBN 978-8-024-63439-5 

Série historických prací z nakladatelství Lidové noviny se rozrostla o Dějiny Černé Hory. Zasloužil se o to 
František Šístek, který zpracoval komplexní historii této sice malé, o to více zajímavé balkánské země.  

ŠÍSTEK, František, Dějiny Černé Hory, Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2017, 614 str. ISBN: 978-
80-7422-498-0. 

Pozornost si zaslouží také Návraty: Poválečná rekonstrukce židovských komunit v zemích středovýchodní, 
jihovýchodní a východní Evropy. Publikace vznikla jako společné dílo autorů z KRVS a dalších pod 
vedením Kateřiny Králové a Hany Kubátové. Kniha otevírá často opomíjenou otázku židovských osudů 
po 2. světové válce, se kterou jsou však neodmyslitelně spojeny. 

KRÁLOVÁ, Kateřina - KUBÁTOVÁ, Hana a kol., Návraty: poválečná rekonstrukce židovských komunit v 
zemích středovýchodní, jihovýchodní a východní Evropy, Praha: Karolinum, 2016, 388 str. ISBN: 978-
80-246-3271-1. 

https://krvs.fsv.cuni.cz/
https://www.facebook.com/katedrarvs
https://www.instagram.com/krvsimsfsvuk/
https://krvs.fsv.cuni.cz/KRVS-153.html
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Knižní prezentace 

K novým publikacím se pravidelně konají autogramiády, prezentace a další společenské akce. Můžete 
se tak seznámit s novinkami z první ruky a zároveň pohovořit s autory nebo přáteli z KRVS, kteří tyto 
akce pravidelně navštěvují. 

 

KRVS v uplynulém roce – nejvýznamnější projekty, aktivity a další události 

Projekt PRIMUS 

Nově se rozběl projekt s názvem „Beyond Hegemonic Myths and Narratives“ (BOHEMs) financovaný 
Univerzitou Karlovou, který patří k nejviditelnějším platformám KRVS. Cílem projektu je zkoumat 
historické narativy pohnuté minulosti a jejich roli při formování moderních národů ve středovýchodní 
a jihovýchodní Evropě.  

Projektový tým skládající se ze 4 post-doktorských pracovníků a 6 studentů tyto dějinné příběhy 
sleduje nejen v tradičních muzeích a oficiálních institucích paměti, silně ovlivněných politickými rámci, 
v nichž působí, ale také v „nových muzeích“. BOHEMs tým vychází z předpokladu, že pouze výzkum, 
který propojí reflexi dějin v „národních“ muzeích s menšinovými a alternativními institucemi, může 
umožnit inkluzivní přístup k dějinám. Projekt tak otevírá možnost pro alternativní prezentaci dějin, 
které dnes rozděluje radikální nacionalismus a xenofobie. 

Projekt a Blog můžete sledovat na webu, kde najdete nejen klíčové informace k projektu, ale i blog 
s aktuálními příspěvky řešitelů. 

S Kateřinou Královou, Jiřím 
Kocianem a Jakubem Mlynářem z 
Centra vizuální historie Malach se nad 
knihou „Návraty“ zamýšlí Petr Brod. 
(Maiselova synagoga, ŽMP) 

Michal Plavec (AV) a Daniela Kolenovská 
na prezentaci knihy „Běloruská emigrace 
v meziválečném Československu“. 
(Malá vila Památníku národního 
písemnictví) 

 

Jan Šír, David Svoboda (ÚSTR) a Luboš 
Švec během prezentace knihy „Ruská 
agrese proti Ukrajině“ v Knihovně V. 
Havla. Kulatého stolu se účastnil i Jefim 
Fištejn (RFE/RL), večerem provázel 
Ondřej Kudrna (Respekt) 
 

 

https://krvs.fsv.cuni.cz/
https://www.facebook.com/katedrarvs
https://www.instagram.com/krvsimsfsvuk/
https://kocian1.wixsite.com/primus
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Projekt CENTRAL 

Projekt CENTRAL, „Post-Conflict Constellations: Institutionalization of Knowledge and Memory in Central and 

Southeastern Europe”, spojuje naše pracoviště (především členy BOHEMs) s akademiky z Vídeňské 
univerzity, ELTE Budapešť, Varšavské univerzity a berlínské Humboldtovy univerzity, která je hlavním 
koordinátorem projektu. V prosinci 2017 se účastníci sešli právě na půdě FSV. 

 

 
Projekt UNCE 

Centrum pro transdisciplinární výzkum násilí, traumatu a spravedlnosti (VITRI) financované Univerzitou 

Karlovou bude od ledna 2018 novým střediskem pro studium kolektivního násilí, rekonciliace 

a tranzitivní spravedlnosti. VITRI, v němž spolupracuje FSV, PF, LF v Plzni, FF a MFF, usiluje o spolupráci 

mezi různými disciplínami a snaží se podnítit začínající vědce k týmové vědecké práci s mezinárodním 

přesahem. Kolektivní násilí a jeho devastující následky jsou v rámci VINTRI zkoumány z řady perspektiv: 

odborníci z různých disciplín – politologové, historikové, psychologové, (vojenští) psychiatři a právníci 

– zkoumají komplexně pojímané kolektivní násilí a jeho trvalé následky na společnosti. Výzkum centra 

se zaměřuje především na 20. století a současnost. Nevylučuje ale ani hlubší historické sondy za 

účelem ověření či vyvrácení stávajících modelů a teorií a formulování nových. 

Blog KRVS 

Nově byl v rámci webu spuštěn Blog KRVS. Zveřejňujeme zde kratší analytické texty, které se týkají 
našeho teritoria. Cílem je vytvořit platformu, která bude na jedné straně představovat osobitější 
názory našich akademiků k současnému dění, a na straně druhé bude přístupnou vizitkou KRVS pro 
případné zájemce o studium a směrem do veřejného prostoru. 

Aktuálně již si na Blogu můžete pročíst osm článků. Máte-li názor na aktuální situaci, a společenské 
jevy, i s historickým přesahem? Sepište jej v přehledné formě a přispějte tak k prezentaci KRVS. Rádi 
pochopitelně zveřejníme texty nejen současných pracovníků a studentů, ale i našich ALUMNI. 

Společná fotografie z projektu CENTRAL, včetně členů BOHEMs (první zleva Karin 
Hofmeisterová, čtvrtá zleva Nikola Karasová, pátá z leva Kateřina Králová; první zprava Bára 
Chrzová, druhá zprava Tereza Auzká). 

https://krvs.fsv.cuni.cz/
https://www.facebook.com/katedrarvs
https://www.instagram.com/krvsimsfsvuk/
https://krvs.fsv.cuni.cz/KRVS-211.html
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Ocenění 

Významný úspěch zaznamenala v minulém roce 
Kateřina Králová, když získala Cenu učené společnosti 
v kategorii „mladší vědecký pracovník“. Učená 
společnost udělila Kateřině cenu „za vynikající 
výsledky výzkumu soudobých evropských dějin 
a holocaustu, dosahující mimořádného ohlasu“. 

 

 

Konference 

 

 

Členové katedry opět mnohokrát představili svůj výzkum na půdě mezinárodních 
konferencí. Michal Kubát a Maria-Alina Asavei se v září 2017 zúčastnili známé 
konference ECPR (European Consortium for Political Research) v norském Oslu. 
Maria zde představila svůj příspěvek „Re-thinking Political Agency, Identity and 
History through Art“. 

Velkým zážitkem byla pro Kateřinu Královou, Karla Svobodu a Ondřeje Klípu účast 
na konferenci ASEEES (Association for Slavic, East European, & Eurasian Studies) 
v Chicagu. Měli zde možnost představit svou práci před východoevropsky 
zaměřeným mezinárodním publikem. V rámci pobytu v USA pak Kateřina ještě 
prezentovala svůj výzkum k přeživším holocaust na prestižní univerzitě Yale. 

Maria-Alina Asavei při prezentaci na konferenci ECPR, Oslo. 

Kateřina Králová a Karel 
Svoboda na ASEEES 
v Chicagu. 

Kateřina Králová přebírá Cenu učené 
společnosti. 

https://krvs.fsv.cuni.cz/
https://www.facebook.com/katedrarvs
https://www.instagram.com/krvsimsfsvuk/
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Účasti KRVS v médiích a dalších akcích 

Analýzy a komentáře pro veřejný prostor vnímáme jako významnou součást práce katedry i její 
prezentace. Kultivace a účast ve společensko-kulturní oblasti budou i nadále jednou z priorit KRVS.  

 

Kdo sledoval ČT, jistě si povšiml, že právě Jan Šír pravidelně komentoval aktuální dění na Ukrajině. 

 

Naši pracovníci i doktorandi se účastní i dalších společensko-kulturních akcí. Typickým příkladem byl 
festival Kulturus o současné ruské kultuře i politice. Letos se do něj zapojili poprvé jako moderátoři 
dr. Jan Šír, dr. Daniela Kolenovská a doktorand KRVS, Jan Koutník. 

Jan Koutník (první zprava) na debatě o právním odporu v Rusku (festival 
Kulturus) 

Jan Šír v České televizi 

https://krvs.fsv.cuni.cz/
https://www.facebook.com/katedrarvs
https://www.instagram.com/krvsimsfsvuk/
http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10101491767-studio-ct24/217411058300717
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Týmové posily 

V rámci týmu KRVS jsme v letošním roce přivítali několik posil. 
Kavkazskou a obecně post-sovětskou sekci posílil dr. Adrian Brisku, který 
se ve svém výzkumu zaměřuje na intelektuální dějiny. Dr. Brisku 
publikoval několik recenzovaných článků z oblasti srovnávací a koncepční 
historie k moderní evropské identitě, politicko-ekonomických 
myšlenkám, reformách a dějinám Balkánu, jižního Kavkazu, Rusku 
a Osmanské říši. Je autorem dvou monografií: „Bittersweet Europe: 
Albánské a gruzínské diskurzy o Evropě, 1878-2008“ (New York: 
Berghahn, 2013) a „Politická reforma v Osmanské a Ruské říši: 
komparace“ (London: Bloomsbury, 2017). 

 

Dr. Ondřej Klípa je od roku 2017 odborným asistentem na KRVS a členem 
výzkumného týmu v rámci projektu UNCE. FSV UK. Ve své práci 
kombinuje přístupy historiografie, sociologie a politologie. Věnuje se též 
publicistické (popularizační) a překladatelské činnosti. Dr. Klípa 
vystudoval slavistiku a etnologii na FF UK (Mgr.) a Mezinárodní teritoriální 
studia na IMS FSV UK (Bc., Ph.D.). Část studia strávil na univerzitách 
 v Krakově, Kodani a Moskvě. Působil jako vedoucí Rady vlády pro 
národnostní menšiny a Rady vlády ČR pro záležitosti romské menšiny. 
Pracoval v neziskovém sektoru v oblasti lidských práv a rozvojové pomoci. 
V letech 2012-2016 vyučoval na School of International Relations and 
Diplomacy, Anglo-Americké Univerzity v Praze. V letech 2014-2017 byl 
vědeckým pracovníkem Evropské Univerzity Viadrina ve Frankfurtu nad 
Odrou.  

 

Dr. Maria-Alina Asaveiová, která přišla na KRVS již na podzim 2014, se 
zaměřuje nejen na výuku a výzkum v oblasti historie, paměti, kultury 
a teorie umění ze střední a jihovýchodní Evropy, ale má také bohatou 
kurátorskou praxi. Učí a publikuje převážně v anglickém jazyce. Dr. 
Asaveiová je členkou výzkumného týmu v rámci projektu PRIMUS.  

 

Dr. Ondřej Žíla je odborným asistentem na KRVS také od podzimu 2014. 
Mezi hlavní oblasti jeho výzkumu patří etno-demografické proměny, 
nucené migrace, konflikty, poválečná rekonstrukce a postsocialistická 
transformace zemí bývalé Jugoslávie, především Bosny a Hercegoviny. 
Publikoval monografii “Jedna si jedina, moja domovina”? Etno-
demografické proměny Bosny a Hercegoviny v letech 1945–2013 a více 
než dvacet odborných studií. Aktuálně se věnuje tématu reintegrace 
rozděleného Sarajeva po skončení války. Dr. Žíla je členem výzkumného 
týmu v rámci projektu PRIMUS a UNCE. 

https://krvs.fsv.cuni.cz/
https://www.facebook.com/katedrarvs
https://www.instagram.com/krvsimsfsvuk/
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Pozvánky 2018 

Setkání KRVS 

Další neformální setkání KRVS proběhne 1. března, kdy na KRVS budou hostem prof. Florian Bieber 
(ředitel Centra pro jihovýchodoevropská studia, UNI Graz – AT) a prof. Ioannis Armakolas (ELIAMEP 
Research Fellow – GR). Přijďte se občerstvit a probrat Vaše oblíbená východoevropská (či jiná) témata. 

 

Setkání Alumni IMS 

Tradiční setkání alumni IMS proběhne 17. května 2018 v pavilonu Grébovka. Tímto Vás na něj srdečně 
zveme! Přijďte se pobavit s absolventy nejen KRVS a dalších kateder u sklenky vína či piva.  

 

Další akce:  

5.-14.3.2018: Filmový festival Jeden svět – členové KRVS pozvání jako expertní komentátoři (Praha).  

22.-24.2.2018: „Narativy migrace“ – setkání juniorních badatelů KRVS a IOS Regensburg (Plzeň). 

28.4.-8.5.2018:  Tematický výlet s C. a k. CK Vedral "Po stopách Tita". Rezervujte si termín v diáři už 
nyní! Podrobné informace k programu a ceně budou zveřejněny po Novém roce. 

21.-22.5.2018: 4th Prague Populism Conference (Praha). 

24.5.2018: mezinárodní konference “Critical Historical Perspectives on the Centenary of the Short-
lived Transcaucasian Democratic Federative Republic” (Praha). 

18.-29.6. 2018: “Nationalism, Religion and Violence“ Summer Seminar (Praha). 

https://krvs.fsv.cuni.cz/
https://www.facebook.com/katedrarvs
https://www.instagram.com/krvsimsfsvuk/
http://populism.fsv.cuni.cz/
http://nrvsschool.fsv.cuni.cz/
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Zůstaňte v kontaktu 

Sledujte aktuální dění! 

KRVS žije i na sociálních sítích. Stačí sledovat naše kanály a neminou Vás pozvánky na akce nebo 
informace o aktuálním dění v regionu. Připojte si nás na sociálních sítích, ať Vám neuniknou novinky 
a pozvánky na akce KRVS. 

Facebook  

 Nejaktuálnější informace, pozvánky a posty 

Web KRVS 

 Základní rozhraní pro orientaci na katedře 

 Informace o všem podstatném, co se na katedře děje 

 Nově i Blog KRVS 

 Brzy nový design dle společného vzoru FSV 

Instagram 

 Mobilní aplikace nyní nabízí i novinky z „východu“ 

 Sdílejte s námi i Vaše fotografie a zážitky z Vašich cest! S potěšením je zveřejníme. 

LinkedIn 

 Pochlubte se studiem na KRVS i na pracovní síti LinkedIn. 

 Obohaťte svůj profesní profil a nenechte si ujít kontakty, které Vám tato síť nabízí. 

Sdílení 

Rádi budeme sdílet Vaše nabídky, akce, prezentace a jiné iniciativy!  

 Hledáte vhodného kandidáta s profilem našich studentů?  

 Chystáte akce, workshopy či prezentace? 

 Cestujete a fotíte? 

Neváhejte a posílejte nám Vaše příspěvky! 

https://krvs.fsv.cuni.cz/
https://www.facebook.com/katedrarvs
https://www.instagram.com/krvsimsfsvuk/
https://www.facebook.com/katedrarvs/
https://krvs.fsv.cuni.cz/
https://www.instagram.com/krvsimsfsvuk/
../../../../../Documents/%09https:/www.linkedin.com/company/katedra-ruských-a-východoevropských-studií/
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Spolupráce a sponzoring 

 Hledáte spolupráci pro své projekty a aktivity? Neváhejte se obrátit na KRVS! Rádi se zapojíme 
do společných akcí, pokud se budou týkat našeho rozsáhlého teritoria. 

 Chcete zviditelnit svou firmu nebo společnost a zároveň podpořit činnost KRVS? Jsme otevření 
sponzorským darům či jiné pomoci. Děkujeme! 

KRVS spolupracuje: 
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