
Zápis ze schůze KNRS konané dne 24. 5. 2022 od 9.30 v Pekařské 10 

 

Přítomni: L. Beneš, L. Filipová, V. Homolová (on-line), O. Konrád, R. Kučera, M. Kunštát, 

Z. Lizcová, T. Nigrin, A. Zelená, V. Šmidrkal 

 

1. Z. Lizcová informovala, že probíhá aktualizace seznamu odborníků z IMS pro média, 

týká se i doktorandů. 

 

2. T. Nigrin informoval o nové podobě kariérního řádu, který bude představen děkanem 

FSV UK 30. 5.; nová verze je oproti původnímu návrhu benevolentnější, bude ještě 

dále uzpůsobena podmínkám IMS. 

 

3. Zkouškové období: termíny jsou personálně pokryty kromě přijímacích zkoušek NRS 

13.6. – bude dořešeno.  

 

4. Rückblick 2021: prochází jazykovou korekturou, bude vytištěný během léta. 

 

5. Publikace Německo po r. 1990: rukopis po jazykové redakci, zaslán do NLN, půjde do 

tisku odhadem za dva měsíce, poděkování L. Filipové a pomvědkám za redakční práci. 

 

6. Z. Lizcová informovala o řešení projektu pro Česko-německý fond budoucnosti o 

infrastruktuře česko-německých vztahů. 

 

7. Pozůstalost dr. Fikara: M. Kunštát provede v létě základní soupis pozůstalosti, otázku 

konečného archivního umístění nutno řešit s rodinou dr. Fikara. 

 

8. Personální změny: 

a. M. Kunštát snižuje úvazek. 

b. R. Kučera dočasně snižuje pracovní zatížení na katedře. 

c. Bude vypsané výběrové řízení na nové pracovní místo se zaměřením na 

mezinárodní vztahy a politologii s nástupem od ledna 2023. 

 

9. Proběhlé akce: 

a. přednáška prof. Hannse W. Maula (on-line, je nahraná na streamu IMS) 

b. přednáška velvyslance SRN Andrease Künneho 

c. přednáška Jana Šnaidaufa o českém předsednictví v Radě EU 

 

10. Výuka v příštím akademickém roce:  

a. změny ve výuce na příští akademický rok nahlásit co nejdříve Z. Lizcové, 

pokud se tak již nestalo 

b. sylaby nových i stávajících kurzů nutno připravit do srpna 

c. z Univerzity Vídeň v rámci memoranda o spolupráci přijede učit v ZS 

Rosamund Johnston (kurs v angličtině: From Laika to Lycra) 



d. O. Konrád informoval o výuce N. Domeiera: jeho nový kurs bude nabízen pod 

různými kódy a názvy v několika různých oborech, ale půjde o tentýž kurs (pro 

NSS jako povinný kurs JTM026 Deutsche und mitteleuropäische Geschichte 

im 20. Jh.; pro NP-TS-NRS a ČNS jako Deutsche Außenpolitik in 

Mittelosteuropa nach 1918) 

 

11. DSG Prag-Düsseldorf: 

a. výuka: v LS 2021/2022 – prof. Leiner, prof. Vögele (on-line); v ZS 2022/23 

Volker Zimmermann (CC München) a Maik Herold (TU Dresden) 

b. administrativa: za E. Koryntovou nově převezme A. Zelená 

c. Alumnitreffen: termín: pondělí 26. 9., místo: Goethe Institut, otázkou je účast 

B. Fieseler a její přednáška; příp. kratší formát, v němčině, financuje německá 

strana, za katedru organizuje V. Homolová 

 

12. Plánované akce: 

a. 30. 5. se koná setkání absolventů oborů IMS v Grébovce 

b. 9. 6. návštíví FSV delegace zástupců Promotionskolleg „Demokratien in 

Europa – Transformationen nach 1990“ (Konrad-Adenauer-Stiftung), zúčastní 

se V. Šmidrkal, T. Nigrin, V. Handl, Z. Lizcová, I. Šlosarčík, E. Tomalová a 

doktorandi (proběhne anglicky) 

c. 14. 6. se koná setkání zaměstnanců IMS v Pekařské od 12–16 hod. 

d. 27. 6. se uskuteční prezentace zvláštního čísla časopisu „Osteuropa“ v na 

ambasádě SRN, V. Handl rozešle pozvánku 

e. V. Handl připravuje ve spolupráci s MZV konferenci v rámci českého 

předsednictví v Radě EU, která by se měla věnovat otázce překonávání 

traumatické minulosti, konkrétní termín ještě není 

f. exkurse do Ústí n./L. se uskuteční během podzimu 

 

Zapsal: V. Šmidrkal 

Vidovala: Z. Lizcová 

 


