
Zápis z porady Katedry německých a rakouských studií IMS FSV UK 
 
ZOOM, 6. 9. 2021 
 
Přítomni: Dr. Zuzana Lizcová, Dr. Vladimír Handl, Dr. Alena Zelená, Mgr. Anežka Brožová, Mgr. 
Veronika Homolová, Dr. Václav Šmidrkal, Dr. Miroslav Kuštát, Dr. Lucie Filipová, Mgr. Jakub 
Střelec, Doc. Tomáš Nigrin, Doc. Ota Konrád, Prof. Jaroslav Kučera, Doc. Rudolf Kučera, Dr. 
David Emler., Mgr. Ladislav Beneš 
 
Z. Lizcová všechny přivítala.  
 
Personalia:  
 
Z. Lizcová přivítala novou doktorandku na katedře V. Homolovou, ta se krátce představila. Ve 
své disertační práci se věnuje Versailleskému systému a sporným územím v Evropě po první 
světové válce.  
 
Provoz:  
 
Z. Lizcová sdělila, že přístup na pracoviště institutu je aktuálně v „zeleném“ režimu 
covidového semaforu IMS. 
Všichni se po příchodu zapisují do knihy, neočkovaní se musí pravidelně testovat.  
 
T. Nigrin vyzval všechny zaměstnance, aby nosili ve společných prostorách respirátory. Závěr 
zkouškového období probíhá v podobném režimu jako na konci LS. Prezenční výuka do 40 
osob bude v ZS zachována v prezenčním režimu. V kurzech nad 40 osob bude online výuka 
(nově bude fungovat jako tzv. „hybridní“ výuka s možností studentů účastnit se v Pekařské). 
Výuka v kombinovaných a distančních oborech bude výlučně online. A. Zelená a J. Kučera 
položili doplňující dotazy ohledně právního základu opatření (která vycházejí z postupů 
univerzity a fakulty) a rozvrhu na ZS – ten je již dostupný v SISu. Setkání zaměstnanců IMS 
k situaci ohledně epidemie Covid-19 proběhne 21. 9. od 10.00h.  
 
Z. Lizcová informovala, že jako Langzeitdozent nastupuje od ZS 2021/2022 N. Domeier.  
 
Z. Lizcová sdělila, že 22. 9. od 14.30 v Karolinu proběhne udělení titulu Dr. h. c. Prof. Marku 
Nekulovi. Z. Lizcová i T. Nigrin požádali o co největší účast členů katedry. Týž den večer od 
18.00 navazuje setkání absolventů IMS FSV UK v Café Pavilon Grébovka.  
 
Z. Lizcová připomněla, že se 26. 9. 2021 konají v SRN parlamentní volby a poprosila členy 
katedry o komentování pro média. Informace o svých výstupech posílejte na 
vystupy.ims@fsv.cuni.cz. Jsou podkladem pro zmínky na webu a facebooku IMS a následné 
odměny zaměstnancům. 
 
Z. Lizcová sdělila, že PR oddělení FSV UK pořádá tzv. Erasmus Days dne 14. 10. 17–21h, 
poptávají kratší přednášku na cca 30 minut. Za KNRS se účastní A. Brožová.  
 



Z. Lizcová připomněla, že se bude konat Týden Akademie věd, katedru reprezentuje V. 
Šmidrkal a O. Konrád s prezentací česko-rakouské knihy.   
 
M. Kunštát nabídl členům katedry referát ke KBSE v Ženevě 22. 10., pořádá Institut für 
Zeitgeschichte, vše je hrazené pořadateli.   
 
 
 
Provoz katedry:  
 
Z. Lizcová poděkovala L. Filipové a V. Šmidrkalovi za sestavení ročenky katedry Rückblick 2020. 
Online verze bude zveřejněna na webu katedry, vytištěné exempláře jsou k dispozici na 
institutu. 
 
O. Konrád shrnul aktuální stav projektu DSG. Prof. Fieselerová odchází z Uni Düsseldorf na 
konci ZS 2021. O. Konrád rovněž končí jako koordinátor projektu na jaře 2022, dále povede 
projekt Z. Lizcová, která byla jeho vedením pověřena už pro rok 2021. Projednala se 
problematika menšího zájmu německých profesorů o výuku v Praze.   
 
Z. Lizcová připomněla zaměstnancům potřebu aktualizovat medailonky na webu katedry. 
Odkaz na kurzy několika členům katedry nefunguje, je totiž potřeba zadat link do SISu pro 
odhlášeného uživatele. Několika zaměstnancům rovněž chybí životopis. Požádala o doplnění 
profilů do začátku semestru. Adresa pro editaci osobních profilů je: 
https://idm.fsv.cuni.cz/sign/in 
 
Z. Lizcová připomněla poslední výzvu Aktion Österreich, je dostupná na webu: 
https://www.dzs.cz/program/aktion-ceska-republika-rakousko/projekty-granty 
 
 
Věda:  
 
V. Handl informoval o speciálním vydání časopisu Osteuropa, právě se tiskne, zahrnuje řadu 
kvalitních studií ke 30 letům ČR, mnohé z pera kolegů z IMS.  
 
Z. Lizcová zmínila, že publikace Německo po roce 1989 plánovaná v NLN je v procesu, 
požádala o případný feedback z řad členů katedry.  
 
 
Různé:  
  
Členové katedry blahopřejí absolventovi doktorského studijního programu Moderní dějiny na 
IMS Mikuláši Zvánovcovi k publikaci jeho disertace v nakladatelství De Gruyter 
https://www.degruyter.com/document/isbn/9783110723397/html. 
 
V. Handl zmínil, že je možné podílet se na zpracování pozůstalosti Jiřího Fikara, T. Nigrin nabídl 
financování převozu kartonů na institut. Většina diskutujících se shodla, že pozůstalost by 
měla být posléze postoupena archivu MZV ČR.  



 
Zapsal: D. Emler 
Vidovala: Z. Lizcová 


