
Zápis ze schůze KNRS ze dne 20. 12. 2022 od 10.30 v Pekařské 10 

 

Přítomni (bez titulů): David Emler, Lucie Filipová, Vladimír Handl, Ota Konrád, Rudolf Kučera, Ondřej 

Kukan, Miroslav Kunštát, Zuzana Lizcová, Tomáš Nigrin, Václav Šmidrkal, Alena Zelená 

 

Program DSG s HHU Düsseldorf: program pokračuje, „Gastdozenti“ na LS jsou nasmlouváni (Prof. 

Schönborn, Prof. Hartmann), jednání o obsazení ZS probíhají (Prof. Zimmermann), DAAD však chce, 

aby alespoň 2 kurzy byly online; DAAD-Fortbildungsstipendiatin pro LS zajištěna, bude jí Alina Galster 

Pobyty našich akademiků na HHU: 1 x 1 měsíc, 3 x 14 dní; pobyty doktorandů 2 x 1 měsíc; pobyty 

studentů 2 x 4 měsíce; 1 stipendium na letní školu pro bakalářské studenty 

Tipy na nákup knih z prostředků DAAD je možné zadávat do excelové tabulky do konce roku 2022 

Další rozvoj oboru NSS: propagace oboru NSS pro rok 2023/2024 ve spolupráci s fakultním 

oddělením PR (Alena Zelená a Zuzana Lizcová); Tomáš Nigrin a Ota Konrád se sejdou k diskusi o 

dalším rozvoji oboru v lednu 2023, připravuje se partnerství s ukrajinskou univerzitou (např. Lvov; 

Miroslav Kunštát zmiňuje Černovice), bude projednáno s vedoucí KRVES a dále na vedení IMS 

Personální otázky: gratulace Vladimíru Handlovi k úspěšně završené habilitaci 

Výběrové řízení na nového kolegu/kolegyni na mezinárodní vztahy a zahraniční politiku Německa 

zatím odloženo 

Stěhování zpět do „Jinonic“: výhledově v březnu 2023; prezentován plán personálního obsazení 

kanceláří 

Individuální plány kariérního rozvoje a rozhovory: v průběhu ledna každý vyplní formulář IPKR; 

nadto se každý člen katedry setká s vedoucí katedry k neformálnímu rozhovoru o plánech na rok 

2023 

Projektové záměry je třeba hlásit s předstihem Tomáši Weissovi 

Výuka: plánováno zapojení paní Dachtler z německého velvyslanectví jako hosta ve výuce v LS (např. 

kurs Vladimíra Handla) 

Konference „Rekonciliace“: poděkování za účast IMS na pořádání této akce na MZV v rámci CZ PRES 

Kniha „Německo 1989–2021“: poděkování za účast na prezentaci knihy v rámci Týdne Akademie věd, 

v rámci snídaně s novináři a prezentace pro studenty a veřejnost v Goethe-Institutu 

Časopis Osteuropa „Schlüsselland Tschechien“: vyjde v upravené podobě jako licenční titul 

Bundeszentrale für Politische Bildung 

Semináře v Bad Kissingen: Miroslav Kunštát informoval o možnosti navázat na tuto tradici 

přerušenou Covidem v roce 2020; budou se tak podobně jako dříve opět konat od roku 2024 jako 

kurs pro studenty 

Novoroční setkání KNRS: středa 25. 1. v 18.00 

Návštěva Prof. Maulla na IMS: Vladimír Handl s Prof. Maullem komunikuje, návštěva je plánovaná na 

duben-květen 2023. 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Wbud0imvfSXvTdqpFLLARDGrghHOocVC/edit?usp=sharing&ouid=116305026910702778254&rtpof=true&sd=true


Dizertace K. Vnoučkové: Ota Konrád informoval o zájmu vydat dizertaci tiskem, je možné 

prostřednictvím Ediční komise FSV UK a nakladatelství Karolinum, ale i v jiném nakladatelství 

Osobní fond J. Fikara: Miroslav Kunštát informoval, že fond ještě není zcela srovnán, bude 

dokončeno v půlce ledna; právní úprava s rodinou ještě není 

 

Zapsal: Václav Šmidrkal 

Vidovala: Zuzana Lizcová 


