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KRVS Newsletter // leden – červen 2018 

Milí přátelé, 

Vaše Katedra ruských a východoevropských studií (KRVS) urazila v posledním půl roce zase 
pořádný kus cesty: zahájila nové spolupráce s neziskovým sektorem s orientací na své 
regiony a výzkum, její studenti pracovali na svých absolventských pracích, akademici na 
grantech i publikacích a spolu s Fakultou sociálních věd chystáme nové webové stránky. 

Díky, že jste se k nám připojili v květnu na setkání IMS alumni v Grébovce. Teď Vám 
přinášíme to nejnovější a nejzajímavější v letním Newsletteru KRVS. A spolu s ním i pozvání 
na tradiční letní procházku po Šárce s doc. Lubošem Švecem a následné posezení 
v Libockém pivovaru 28. června večer. 

Nadále nás můžete pravidelně sledovat také na Facebooku, Instagramu nebo na LinkedIn. 

Příjemné čtení, těšíme se na osobní setkání nebo případnou zpětnou vazbu. Přejeme Vám 
krásné léto, a pokud byste ještě neměli jasné plány, můžete se třeba vydat s dr. Horákem 
do Gruzie.  

Vzpomenete-li si na nás i o prázdninách, pošlete třeba fotku z regionu, kterým se na katedře 
zabýváme. Nejlepší fotografie bude vyhodnocena na podzimním setkání KRVS a může se 

těšit na výhru! ☺  

Kateřina Králová 

Vedoucí KRVS 

https://krvs.fsv.cuni.cz/
https://www.facebook.com/katedrarvs
https://www.facebook.com/katedrarvs
https://www.instagram.com/krvsimsfsvuk/
https://www.instagram.com/krvsimsfsvuk/
https://www.facebook.com/events/229585891130956/
https://www.facebook.com/events/1069207169886875/
https://www.facebook.com/events/1069207169886875/
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Dmitry Petrov Elmira Muratova 

Top 3 aktuality KRVS 

Freedom Chair 

V rámci nové spolupráce s nadačním fondem Prague Civil Society Center (PCSC) přivítáme 
na podzim 2018 poprvé dva „Freedom Chairs“. Budou jimi: 

- Elmira Muratova, přední odbornice na Krymské Tatary a islám na Ukrajině; 
- Dmitry Petrov, expert na propagandu a šíření falešných informací. 

 

Oba zde budou mít možnost pokračovat ve svých vědeckých projektech, spolupracovat 
s naším týmem, ale také prezentovat své znalosti a zkušenosti studentům a široké 
veřejnosti. Máme se na co těšit! 

PCSC se stále více prosazuje jako klíčový český subjekt podporující občanskou společnost 
v post-sovětském prostoru. Pozice „Freedom Chair“ na naší katedře nabídne tříměsíční 
stáže pro vědce z postsovětského prostoru. Program financuje PCSC, ale kandidáti 
„Freedom Chair“ budou vybíráni PCSC a KRVS společně. Koordinátorem projektu byl 
jmenován Ondřej Klípa a první stážistkou Ekaterina Zheltova. 

Posila týmu 

Od září nastupuje jako posila týmu KRVS Jiří Kocián, dosavadní doktorand. 
Ve svém výzkumu se zaměřuje na moderní historii Rumunska a 
jihovýchodní Evropy, transformační procesy, národní identity, národnostní 
menšiny a Židy v jihovýchodní Evropě. Podílí se také na našich projektech, 
aktuálně zejména na projektu Primus BOHEMs. Navíc je naší spojkou s MFF 
a jejím Ústavem formální a aplikované lingvistiky, kde je koordinátorem 
Centra vizuální historie Malach. 

NRVSS 

V polovině června se v Praze rozběhl letní seminář „Nationalism, Religion and Violence“. 
Kulatý stůl s předními světovými odborníky pod jeho hlavičkou proběhl 18. června 
v Knihovně Václava Havla. Rozhovor s jedním z nich, prof. Kalyvasem (Oxford University), 
naleznete ZDE. Seminář pokračuje až do 29. června a nabízí řadu důležitých témat a 
zajímavých lektorů, z KRVS se podílejí Maria-Alina Asavei a Kateřina Králová. 

https://krvs.fsv.cuni.cz/
https://www.facebook.com/katedrarvs
https://www.facebook.com/katedrarvs
https://www.instagram.com/krvsimsfsvuk/
https://www.instagram.com/krvsimsfsvuk/
http://nrvsschool.fsv.cuni.cz/?page_id=1013
https://www.facebook.com/petrovpolyglot/
https://krvs.fsv.cuni.cz/KRVS-219.html
http://ufal.mff.cuni.cz/malach
https://www.cuni.cz/UKEN-749.html
http://nrvsschool.fsv.cuni.cz/?page_id=12
http://nrvsschool.fsv.cuni.cz/?page_id=12
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Knihy nejen na léto 

Daniela Kolenovská se podílela na rozsáhlé publikaci o sovětském 
Rusku. Mapuje především pohledy a svědectví českých intelektuálů 
v meziválečném období.  

- ŠIMOVÁ, Kateřina - KOLENOVSKÁ, Daniela - DRÁPALA, Milan, Cesty 
do utopie: Sovětské Rusko ve svědectvích meziválečných 
československých intelektuálů, Praha: Prostor, 2018, 872 str., ISBN: 
978-80-7260-331-2 

Unikátní prvenství si letos připsal doc. Luboš Švec. Stal se prvním 
českým historikem, jehož kniha vyšla v litevštině. Publikace 
"Perestrojka, pobaltské republiky a Československo, 1988-1991" 
byla prezentována na knižním veletrhu ve Vilniusu. 

- ŠVEC, Luboš, Perestroika, Baltijos respublikos ir Čekoslovakija 1988-
1991 metais, Vilnius: Margi raštai, 2017, 504 str., ISBN: 9789986094807. 

Předobjednat si již můžete také publikaci Michala Kubáta a Miloše 
Brunclíka: Semi-presidentialism, Parliamentarism and Presidents 
Presidential Politics in Central Europe, která vyjde u prestižního 
nakladatelství Routledge:  

- https://www.routledge.com/Semi-presidentialism-Parliamentarism-
and-Presidents-Presidential-Politics/Brunclik-
Kubat/p/book/9781138054714 

A těšíme se také na knihu Marie-Aliny Asavei: Aesthetics, 
Disinterestedness, and Effectiveness in Political Art, kterou vydává 
nakladatelství Rowman & Littlefield. Fyzicky ji dostanete v září 
2018: 

-  https://rowman.com/ISBN/9781498566797/Aesthetics-
Disinterestedness-and-Effectiveness-in-Political-Art 

Hned tři autoři z KRVS přispěli do publikace Studia Balkanica 
Bohemo Slovaca VII - Karin Hofmeisterová, František Šístek a 
Ondřej Žíla. Sborník z konference sleduje vývoj balkanistiky 
v českých zemích a na Slovensku. 

- Kolektiv autorů, Studia Balkanica Bohemo Slovaca VII, Brno: 
Moravské zemské muzeum, 2017, 714 str. ISBN 978-80-7028-492-6. 

https://krvs.fsv.cuni.cz/
https://www.facebook.com/katedrarvs
https://www.facebook.com/katedrarvs
https://www.instagram.com/krvsimsfsvuk/
https://www.instagram.com/krvsimsfsvuk/
https://www.routledge.com/Semi-presidentialism-Parliamentarism-and-Presidents-Presidential-Politics/Brunclik-Kubat/p/book/9781138054714
https://www.routledge.com/Semi-presidentialism-Parliamentarism-and-Presidents-Presidential-Politics/Brunclik-Kubat/p/book/9781138054714
https://www.routledge.com/Semi-presidentialism-Parliamentarism-and-Presidents-Presidential-Politics/Brunclik-Kubat/p/book/9781138054714
https://rowman.com/ISBN/9781498566797/Aesthetics-Disinterestedness-and-Effectiveness-in-Political-Art
https://rowman.com/ISBN/9781498566797/Aesthetics-Disinterestedness-and-Effectiveness-in-Political-Art
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Z workshopu 
BOHEMs 
„Forgotten by 
Many: Biographies 
of Margins“. 

Projekty a aktivity 

VITRI research center 

Od ledna 2018 funguje na UK Centrum pro transdisciplinární výzkum násilí, traumatu a 
spravedlnosti VITRI (Violence, Trauma and Justice). Jedná se o společný projekt pěti fakult 
Univerzity Karlovy. Z FSV se podílí pod vedením dr. Kubátové jako dva základní kameny IMS 
a IPS, dále je tým složený z pracovníků psychiatrické kliniky a Institutu patologické 
psychologie UK z Plzně, a Katedry právní historie (PF UK) či historiků FF UK. Našiv vědcům 
pomáhá mezinárodní konsorcium. 

KRVS v projektu reprezentují Kateřina Králová, a Ondřejové Klípa a Žíla.  

Projekt PRIMUS 

V rámci projektu „Beyond Hegemonic Myths and Narratives“ (BOHEMs) proběhl na konci 
května 2018 workshop „Forgotten by Many: Biographies on Margins“. Pozvání přijali Clara 
Royer (CEFRES), Tasoula Vervenioti, Chad Bryant (University of Northern Carolina) a Helga 
Embacher (Universität Salzburg). 

Projektový tým skládající se ze 4 post-doktorských pracovníků a 6 studentů sleduje 
historické narativy nejen v tradičních muzeích a oficiálních institucích paměti, 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 zkoumá možnosti pro alternativní prezentaci dějin, které dnes 
rozděluje radikální nacionalismus a xenofobie. 

BOHEMs Projekt a Blog sledujte na webu. Najdete jak základní informace o projektu, tak 
aktuální příspěvky řešitelů. 

https://krvs.fsv.cuni.cz/
https://www.facebook.com/katedrarvs
https://www.facebook.com/katedrarvs
https://www.instagram.com/krvsimsfsvuk/
https://www.instagram.com/krvsimsfsvuk/
https://www.vitriresearchcenter.org/
http://cefres.academia.edu/ClaraRoyer
http://cefres.academia.edu/ClaraRoyer
http://independent.academia.edu/TasoulaVervenioti
http://independent.academia.edu/ChadBryant1
http://sbg.academia.edu/helgaembacher
http://sbg.academia.edu/helgaembacher
https://kocian1.wixsite.com/primus
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Ilustrační foto 
z interaktivní mapy 
Operace 
Anthropoid. 

Blog KRVS 

Blog KRVS se průběžně plní. Přímo na stránkách KRVS si můžete přečíst kratší analytické 
texty našich pracovníků. V posledním příspěvku Karla Svobody se dočtete třeba o politizaci 
ruské Sberbank. 

Studenti KRVS pak přispívají na Studentský blog KRVS, kde naleznete například text Kláry 
Žaloudkové k situaci turecké menšiny v Bulharsku nebo Anny Andrlové k současnému 
politickému směřování Srbska. 

Interaktivní mapa operace Anthropoid 

Pozornost si zaslouží i projekt interaktivní StoryMap k Operaci Anthropoid, který vznikl 
v rámci kurzu „World War II: Public History and Memory“ Kateřiny Králové. Mapa přehledně 
propojuje historické události s místy, kde se odehrávaly, a osobnostmi, které se v nich 
pohybovali. Doufáme, že podobných studentských výstupů bude přibývat pravidelně. 

 

Konference a prezentace 

Telegraficky a výběrově o účasti našich pracovníků na konferencích a prezentacích: 

- Svou monografii „Jedna si jedina moja domovina? Etno-demografske promjene u BiH u 
razdoblju 1945 – 2013“ prezentoval Ondřej Žíla během konference Kliofest v Záhřebu. 

- Jako host Whitney Humanities Center at Yale vystoupil Jiří Kocian, který zde představil 
svou práci v Centrum vizuální historie Malach a projekty, v nichž participuje společně 
s Kateřinou Královou a Marií-Alinou Asavei. 

- Ondřej Klípa přednášel na letní škole frankfurtské Europa-Universität Viadrina. Letošní 
téma znělo „People on the Move in Twentieth Century Europe“. 

https://krvs.fsv.cuni.cz/
https://www.facebook.com/katedrarvs
https://www.facebook.com/katedrarvs
https://www.instagram.com/krvsimsfsvuk/
https://www.instagram.com/krvsimsfsvuk/
https://krvs.fsv.cuni.cz/KRVS-211.html
https://krvs.fsv.cuni.cz/KRVS-254.html
https://krvs.fsv.cuni.cz/KRVS-254.html
https://krvs.fsv.cuni.cz/KRVS-248.html
https://krvs.fsv.cuni.cz/KRVS-252.html
https://krvs.fsv.cuni.cz/KRVS-249.html
https://www.arcgis.com/apps/MapJournal/index.html?appid=a625f6fac87e456fa7ef84c9ab4b2202
https://www.facebook.com/Whitney-Humanities-Center-at-Yale-126551184839/?fref=mentions
https://www.facebook.com/CVHMalach/?fref=mentions
file:///C:/Users/koutn/AppData/Local/Microsoft/Windows/Downloads/Europa-Universität%20Viadrina
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Ondřej Žíla (první 
zleva) prezentuje 
svou monografii 
v Záhřebu. 

- Karin Hofmeisterová představila téma své disertace „Serbian Orthodox Church After 
2000: (Antimodern Concepts as a Dominant Thinking in the Serbian Orthodox Church 
Versus Reforms)“ na doktorském workshopu v Sarajevu v rámci historického festivalu. 

- Docent Luboš Švec se zúčastnil velké jubilejní konference „The Association for the 
Advancement of Baltic Studies“ k 50. výročí založení organizace a 100. výročí vzniku 
pobaltských států. Baltic Studies at Stanford Libraries. 

Fellowships 

- Ondřej Žíla získal Fulbright fellowship na University of Pittsburgh a dále – stejně jako 
naše doktorandka Karin Hofmeisterová – také tříměsíční pozici Visiting Fellow na 
Univerzitě v Grazu (Centre for Southeast European Studies). 

- Jan Šír působil od února do dubna 2018 jako Guest Researcher Stiftung Wissenschaft 
und Politik v Berlíně. Podílel se především na práci výzkumné skupiny pro východní 
Evropu a Eurasii. 

- Kateřina Králová se opět vydá na IOS Regensburg, kde bude měsíc působit jako Research 
Fellow na tamní Graduiertenschule. V srpnu pak vyjede do USA jako Visiting Fellow na 
ITS Workshop pořádaný USHMM (Washington D. C.). 

- Maria-Alina Asavei získala pozici NEF fellow pro rok 2018-2019, The Orthodox Christian 
Studies Center of Fordham University (New York). 

Karin Hofmeisterová a ředitel IOS Regensburg, Ulf Brunnbauer, na workshopu 
v Sarajevu (vlevo), Ondřej Klípa během prezentace (vpravo). 

https://krvs.fsv.cuni.cz/
https://www.facebook.com/katedrarvs
https://www.facebook.com/katedrarvs
https://www.instagram.com/krvsimsfsvuk/
https://www.instagram.com/krvsimsfsvuk/
https://www.facebook.com/balticstudiesSUL/?fref=mentions
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Setkání během 
NRVSS. Zleva 
Christian Voss, 
Kateřina Králová a 
Paul A. Shapiro. 

KRVS v médiích a veřejném prostoru 

Analýzy a komentáře pro veřejnost jsou nedílnou součástí práce a prezentace KRVS, která 
se snaží spoluutvářet a ovlivňovat veřejný diskurz. 

V pořadu Historie.cs představila vedoucí KRVS, Kateřina Králová, spolu s naším bývalým 
doktorandem, Konstantinosem Tsivosem (nyní FF UK) téma „Zorbové v Čechách i na 
Moravě“ věnované řeckým uprchlíkům v Československu. 

Tradičně rozjitřené jsou zprávy týkající se Ruska, i 
proto se k jeho politice naši pracovníci vyjadřují. 
Karel Svoboda se aktuálně vyjádřil například na téma 
MS ve fotbale, které bylo v Rusku zahájeno 
v polovině června.  

Daniela Kolenovská se zúčastnila Česko-ruského 
fóra, které proběhlo v červnu v Praze. Fórum 
svolané původně na návrh obou prezidentů, Miloše 
Zemana a Vladimira Putina, sklidilo od Daniely 
velmi kritickou reakci. Obdobně akci zhodnotil i 
Jan Šír ve svém internetovém komentáři. 

Kateřina Králová také ostře reagovala na výroky poslance Lubomíra Volného (SPD) o 
Erasmu. Nejen pro studenty KRVS nabízí Erasmus jedinečnou příležitost studia v cizí zemi. 

Spolupráce se středními školami 

Pedagogové a doktorandi KRVS (Karel Svoboda, Jan Šír, Ondřej Žíla, Jan Koutník) se ve 
spolupráci s dalšími kolegy z IMS účastnili několika specializovaných přednášek, seminářů a 
workshopů na středních školách. Konkrétně se jednalo o gymnázia Elišky Krásnohorské, Nad 
Kavalírkou, Arabská, Štěpánská, Voděradská a Jana Keplera. 

Paralelně proběhlo také několik dalších aktivit, na kterých byl prezentován výzkum členů 
KRVS, a bylo předjednáno zahájení spolupráce s Pražským studentským summitem (AMO).  

  

Kateřina Králová v pořadu Historie.cs. 

https://krvs.fsv.cuni.cz/
https://www.facebook.com/katedrarvs
https://www.facebook.com/katedrarvs
https://www.instagram.com/krvsimsfsvuk/
https://www.instagram.com/krvsimsfsvuk/
http://www.ceskatelevize.cz:8080/ivysilani/10150778447-historie-cs/318281381940003
http://www.ceskatelevize.cz:8080/ivysilani/10150778447-historie-cs/318281381940003
https://nazory.aktualne.cz/komentare/dalsi-soci-putin-ma-zase-miliardovy-svatek-sportu-chuligany/r~2dbfd21c6a5211e89dcc0cc47ab5f122/?redirected=1528790823
http://www.ceskatelevize.cz/ct24/nazory/2506138-byli-jsme-pratele-ale-uz-nejsme-cesko-ruske-forum-poznamenala-arogance-a-nezajem
http://www.ceskatelevize.cz/ct24/nazory/2506138-byli-jsme-pratele-ale-uz-nejsme-cesko-ruske-forum-poznamenala-arogance-a-nezajem
https://www.lidovky.cz/sir-cesko-ruske-hybridni-forum-dzx-/nazory.aspx?c=A180607_093118_ln_zahranici_mha
https://zpravy.aktualne.cz/domaci/na-erasmus-jezdi-kampusovi-povaleci-ziji-tam-ve-zlate-kleci/r~a72b98d63cc411e8b8310cc47ab5f122/?redirected=1523434261
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Blahopřání a poděkování 

Miroslav Tejchman oslavil v dubnu 80. narozeniny! Gratulujeme k tomuto životnímu jubileu 
a děkujeme za dlouholetou práci na KRVS. 

Poděkování patří také Bohdanovi Zilynskému, který odchází do penze. Nadále s KRVS bude 
spolupracovat externě. 

Setkání v Libockém pivovaru! 

Srdečně Vás zveme na neformální setkání KRVS a těšíme se na shledání. 

- Kdy: 28. června 2018, od 18:00 
- Místo: Libocký pivovar (www.nadsarkou.cz)  
- Adresa: Nad Šárkou, Evropská 134/209, Praha 6 
- Událost na FB: https://www.facebook.com/events/229585891130956/ 

Pro zájemce pořádáme krátkou vycházku s docentem Švecem do romantického údolí 
Divoké Šárky, dějiště staročeských bájí s výstupem na slovanské hradiště, považované za 
jednoho z předchůdců Pražského hradu. Sraz bude v 16:30 na konečné tramvaje. 

Zůstaňte v kontaktu 

Sledujte aktuální dění na KRVS! 

KRVS žije i na sociálních sítích. Stačí sledovat naše kanály a tím pádem Vás nemohou minout 
pozvánky na akce nebo informace o aktuálním dění v regionu. 

Facebook  

o nejaktuálnější informace, pozvánky a posty.  

Doc. Luboš Švec a dr. Slavomír Horák 

https://krvs.fsv.cuni.cz/
https://www.facebook.com/katedrarvs
https://www.facebook.com/katedrarvs
https://www.instagram.com/krvsimsfsvuk/
https://www.instagram.com/krvsimsfsvuk/
http://www.nadsarkou.cz/
https://www.facebook.com/events/229585891130956/
https://www.facebook.com/katedrarvs/


 

  
  

Univerzita Karlova, FSV, IMS, Katedra ruských a východoevropských studií 
U Kříže 8, 158 00 Praha 5, kralova@fsv.cuni.cz, tel: +420 251 080 250 

 
https://krvs.fsv.cuni.cz/ 

 facebook.com/katedrarvs 

 instagram.com/krvsimsfsvuk 

 

9 

Web KRVS 

o základní rozhraní pro orientaci na katedře; 
o informace o všem podstatném, co se na katedře děje; 
o nově i Blog KRVS; 
o brzy nový design dle společného vzoru FSV. 

Instagram 

o mobilní aplikace nyní nabízí novinky z „východu“ v obraze. 
o Sdílejte s námi i Vaše fotografie! Zajímavé momenty a zážitky z Vašich cest 

s potěšením je zveřejníme. :) 

LinkedIn 

o pochlubte se studiem na KRVS i na pracovní síti LinkedIn, 
o 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!  

o Hledáte vhodného kandidáta s profilem našich studentů/absolventů?  
o Chystáte akce, workshopy nebo prezentace? 
o Cestujete a fotíte? 

Posílejte nám Vaše příspěvky! 

Spolupráce a sponzoring 

o Pokud hledáte partnery pro své projekty a aktivity, neváhejte se obrátit na KRVS. 
Rádi se zapojíme do společných akcí, pokud se budou týkat našeho rozsáhlého 
teritoria. 

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

https://krvs.fsv.cuni.cz/
https://www.facebook.com/katedrarvs
https://www.facebook.com/katedrarvs
https://www.instagram.com/krvsimsfsvuk/
https://www.instagram.com/krvsimsfsvuk/
https://krvs.fsv.cuni.cz/
https://www.instagram.com/krvsimsfsvuk/
https://www.linkedin.com/company/katedra-ruských-a-východoevropských-studií/
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Společná fotografie z výletu „Po stopách 
maršála Tita“ (duben 2018), který organizoval 
Martin Vedral, absolventa KRVS. 

Přejeme všem krásné léto a mnoho cest východním směrem!  

 

KRVS spolupracuje 

 

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

