
Zápis z porady KNRS, 9. 2. 2021 11:00, ZOOM 

 

Přítomni: Z. Lizcová, D. Emler, A. Brožová, L. Filipová, T. Nigrin, R. Kučera, L. Beneš, M. Kunštát, 

V. Handl, J. Kučera, O. Konrád, K. Kuklíková, J. Střelec, J. Marcks, V. Šmidrkal 

 

Z. Lizcová přivítala všechny přítomné a poděkovala všem účastníkům za virtuální novoroční 

setkání. 

 

Minulé akce  

Z. Lizcová připomněla úspěšné konání DOD pro bakalářské uchazeče na IMS – záznam je 

k dispozici na Facebooku a na YouTube, již má dohromady stovky shlédnutí.   

D. Emler shrnul DOD pro magisterské uchazeče. 

 

Výuka 

Z. Lizcová se zeptala na zkušenosti s online zkoušením, přítomní shrnuli spíše pozitivní 

zkušenosti, online testování má řádově srovnatelné výsledky s běžným zkoušením na fakultě.  

T. Nigrin poděkoval L. Benešovi za technickou pomoc s prostředím Moodle a ZOOM pro celý 

institut.  

Z. Lizcová připomněla probíhající online setkání IMS ke zhodnocení online výuky v ZS.  

Z. Lizcová požádala všechny vyučující, aby řádně připravili svou online výuku v LS včetně 

zajištění dostupnosti digitální literatury, dodala, že je vhodné zablokovat soukromé zprávy v 

chatu mezi účastníky ve výukovém prostředí ZOOM.  

T. Nigrin připomněl, že zkouškové období po LS bude probíhat výlučně v online podobě, 

zkouškové termíny budou na IMS vypisovány primárně v květnu, červnu a v září. Pokud by to 

někomu z vyučujících vyhovovalo, může vypsat termíny i v červenci. 

Z. Lizcová zmínila pozitivní zkušenosti s hosty v online výuce, jde o oživení pro studenty i 

vhodný způsob pro informování o aktivitách katedry na webu a sociálních sítích.  

D. Emler se zeptal na specifiku online výuky pro studenty programu Erasmus. T. Nigrin 

odpověděl, že institut IMS zařadil většinu svých kurzů probíhajících v angličtině do nabídky pro 

Erasmus studenty a informoval OZS. Možný vstup bakalářských Erasmus studentů na 

magisterské kurzy si určí vyučující sám (např. vstupní test), nicméně vedení IMS doporučuje, 

aby magisterské kurzy navštěvovali pouze magisterští Erasmus studenti.  Povinné a povinně 



specializační kurzy anglojazyčných programů jsou Erasmus studentům uzavřeny, pouze pokud 

mají nízkou účast interních studentů, je jim vstup v omezené míře povolen o dohodě se 

zástupcem ředitele pro studium J. Vykoukalem. T. Nigrin doplnil, že je potřeba individuálně 

zvážit, zda jde o přednášku či seminář, příp. nabídnout nahrávky kurzů pro studenty z jiných 

časových pásem.  

O. Konrád připomněl, že prof. B. Barth v letošním roce končí jako Langzeitdozent DAAD, bude 

potřeba se s ním adekvátním způsobem rozloučit a po ukončení výběrového řízení 

zkontaktovat nového německého profesora a usnadnit jeho příchod na katedru.  

O. Konrád informoval, že jako „pendler“ vyučuje v LS prof. Vögele, v ZS bude učit tradičně prof. 

Volker Zimmermann, a dále pravděpodobně prof. Michael Esch (po dohodě s HHU 

Düsseldorf).  

Katedra má stále neobsazené jedno místo hostujícího profesora v DSG projektu, který v roce 

2021 místo Doc. Konráda koordinuje Z. Lizcová.  

Magisterská stipendia jsou rozebraná, je potřeba dokončit výběr stipendií pro doktorandy a 

zajistit výjezdy členů katedry.  

Z. Lizcová připomněla, že bude v nejbližší možnost objednat nové knihy z projektu DSG – 

Düsseldorf.  

Z. Lizcová informovala, že bude pro katedru k dispozici přístup do aplikace Duden Mentor, 

umožňující kontrolu německého rukopisu, A. Brožová dokončuje zařizování poplatků mezi FSV 

UK a HHU Düsseldorf. 

   

Organizace  

Z. Lizcová sdělila, že v kancelářích v Pekařské je povinné nosit respirátory, které jsou 

k vyzvednutí na sekretariátu.  

D. Emler informoval, že je nadále k dispozici blog katedry – primárně pro studentské texty.  

Z. Lizcová připomněla, že na IMS nově zaměstnán PR specialista filip.sourek@fsv.cuni.cz, který 

je k dispozici na propagaci akcí katedry i dalších aktivit zaměstnanců IMS. Zajišťuje např. 

grafickou podobu pozvánek a plakátů a komunikace na webu IMS a sociálních stítích. 

V. Šmidrkal připravil rukopis nové ročenky katedry Rückblick, nabídne členům katedry 

k doplnění.  Proběhla krátká diskuse o tom, koho oslovit za účelem tradičního rozhovoru. 

Členové katedry se shodli, že se bude týkat online výuky a ideálně se v něm odrazí zkušenost 

IMS, HHU Düsseldorf  a zazní i názor ze strany studentů. 

mailto:filip.sourek@fsv.cuni.cz


Z. Lizcová informovala o tom, že zaměstnanci katedry budou zkontaktováni za účelem 

aktualizace popisů práce.  

 

Věda  

Z. Lizcová informovala o tom, že institut nadále intenzivně podporuje výzkumnou projektovou 

činnost, všechny aktivity tohoto druhou budou v rámci možností maximálně podpořeny.  

V. Handl sdělil, že je v přípravě cca 10 textů mj. od členů katedry do speciálního čísla časopisu 

Osteuropa o ČR. 

 

Zapsal: D. Emler 

Vidovala: Z. Lizcová 


