
Zápis z porady Katedry německých a rakouských studií IMS FSV UK 
 
Pekařská 10, ZOOM, 1. 11. 2021 
 
Přítomni: Dr. Zuzana Lizcová, Dr. David Emler, Doc. Tomáš Nigrin, Dr. Vladimír Handl, Dr. 
Alena Zelená, Doc. Rudolf Kučera, Dr. Václav Šmidrkal, Mgr. Veronika Homolová, Mgr. 
Ladislav Beneš, Mgr. Anežka Brožová, Jacob Marcks, M.A., Dr. Miroslav Kunštát, Doc. Ota 
Konrád, Prof. Jaroslav Kučera, Dr. Lucie Filipová 
 
Z. Lizcová všechny přivítala.  
 
Personalia: 
 
Z. Lizcová představila novou pomocnou vědeckou sílu, Zuzanu Zavadilovou, bude k dispozici 
pondělky a úterky 10-11.30 v Pekařské 10, případně po domluvě i v jiných časech.  
 
Provoz: 
 
Z. Lizcová informovala o vzniku Výzkumných skupin IMS. Dne 1. 11. proběhla schůze, pokyny 
k zařazení zaměstnanců do skupin přijdou centrálně.  
 
Z. Lizcová připomněla, že je možné vypsat témata pro Středoškolskou odbornou činnost 
(SOČ), na IMS garantuje Ondřej Žíla. 
 
Z. Lizcová sdělila, že se postupně sejde se členy katedry a probere s nimi jejich minulou i 
nadcházející činnost. 
 
Z. Lizcová informovala, že opatření na IMS ohledně epidemické situace byla zpřísněna na tzv. 
„oranžový“ režim, není možné vyloučit, že dojde k přesunu výuku do kompletně online 
režimu, zkouškové období bude probíhat výlučně v online režimu. 
 
Z. Lizcová sdělila, že Den německých studií letos se vzhledem k epidemiologické situaci letos 
konat nebude. Místo toho Z. Lizcová 11. října měla přednášku na Gymnáziu na Pražačce a Z. 
Lizcová a T. Nigrin budou reprezentovat IMS na vysokoškolském veletrhu na Deutsche Schule 
Prag (8.11.). K propagaci katedry poslouží i nově vzniklé speciální video propagující obor 
ČNS. A. Brožová zmínila možnost obrátit se s nabídkou spolupráce rovněž na Arcibiskupské 
gymnázium Praha. 
 
Z. Lizcová informovala členy katedry, že v projektu DSG s univerzitou Düsseldorf došlo ke 
změnám v týmu na německé straně – koordinaci programu převzala prof. Fieseler, její 
dosavadní spolupracovnice program ze zdravotních nebo studijních důvodů opustily.  
 
Z. Lizcová informovala, že KNRS má k dispozici dva měsíční pobyty pro vyučující (jeden 
s výukou). Předběžný zájem vyjádřil O. Konrád.  
 
Z. Lizcová dále eviduje pro stipendia tři kvalitní magisterské přihlášky, ale pouze jednu 
doktorandskou. Buď bude umožněno vyjet doktorandům z jiných institutů. 



 
A. Brožová představila doktorandský projekt na téma interkulturních kompetencí s Uni 
Bamberg – připravovaná žádost na bavorskou agenturu BTHA. Ze strany IMS by šlo pouze o 
poskytnutí prostor v Praze. Předběžný termín konec dubna 2021.  
O. Konrád upozornil, že setkání doktorandů v Mnichově, rovněž financované BTHA (ve 
spolupráci s Uni Mnichov) je plánované na 28.-29. dubna, poprosil, zda by bylo možné Uni 
Bamberg přesunout na pozdější termín. Akce bude probíhat v angličtině, účast bude 
nabídnuta doktorandům napříč IMS.  
 
Z. Lizcová sdělila, že publikace k Německu po r. 1989 je v přípravě, práce jdou podle 
stanoveného harmonogramu, kniha vyjde pravděpodobně v novém roce.  
 
Z. Lizcová pogratulovala L. Filipové a J. Šírovi, kteří jako editoři uspěli se žádostí zařadit 
časopis Studia Territorialia AUC do databáze SCOPUS.  
 
Z. Lizcová představí svou novou knihu rozhovorů s německými autory 9. listopadu 2021 od 
19h v Goethe Institut Prag s Radkou Denemarkovou. Všichni členové katedry jsou srdečně 
zváni.  
 
T. Nigrin sdělil, že v Praze bude pracovně prof. Brandes – proběhne neformální setkání se 
členy katedry ve středu 3. listopadu večer.  
 
T. Nigrin informoval o debatě o povolební situaci v Německu v rámci výuky předmětů 
Konversatorium / Deutschland Aktuell dne 11. listopadu 9.30–11.00. 
 
V. Handl informoval o vydání speciálního čísla časopisu Osteuropa o ČR. Prezentace v 
Českém centru v Berlíně je v jednání, stejně jako další prezentace publikace.  
 
Zapsal: D. Emler 
Vidovala: Z. Lizcová 


