
Zápis z porady KNRS, 12. 4. 2021 15:30, ZOOM 

 

Přítomni: Z. Lizcová, D. Emler, A. Brožová, L. Filipová, T. Nigrin, M. Kunštát, V. Handl, J. Kučera, 

O. Konrád, J. Marcks, V. Šmidrkal, A. Kočetova, A. Zelená, K. Pelikánová a B. Krempaská  

 

Z. Lizcová přivítala všechny přítomné a představila nové kolegyně ze sekretariátu IMS Kristinu 

Pelikánovou a Barboru Krempaskou. 

 

K. Pelikánová představila svou agendu, kterou převzala po M. Mrzenové (zejm. bakalářská 

agenda, časopis AUC ST, dovolené, program NSS, přípravné kurzy a další). 

 

O. Konrád zmínil vývoj ve věci nástupce na pozici Langzeitdozenta DAAD (namísto B. Bartha). 

T. Nigrin doplnil, že je kandidát vybraný, nastoupí zároveň na FF UK. Bude jím Dr. Norman 

Domeier https://www.hi.uni-stuttgart.de/institut/team/Domeier/. 

 

Z. Lizcová představila drobnou změnu v „kánonu NRS“ kvůli problematické dostupnosti 

jednoho titulu, který byl nahrazen. O. Konrád upozornil, že větší změny titulů z tohoto 

seznamu, který navazuje např. na státnicové otázky, není žádoucí. T. Nigrin přitakal a navrhl 

synchronizovanou aktualizaci po předchozí debatě na celém institutu.  

 

Z. Lizcová zmínila plánované akce na institutu – možnost nominovat za katedru „VIP 

přednášejícího“. T. Nigrin doplnil, že jde o posílení PR, vazby s praxí a image IMS pro účely 

komunikace se studenty a uchazeči o studium na IMS. Hostující přednášející: Z. Lizcová zve do 

svých kurzů reportéra ARD v Praze Danko Handricka, Martina Jonáše z ČT a zástupce Česko-

německé obchodní komory, včas upozorní na termíny. V. Handl bude mít ve svém kurzu 5. 5. 

Simona Bulmera a 12. 5. Matthiase Joppa.  

 

V oblasti organizace práce se změnil přístup na pracoviště – T. Nigrin upřesnil, že před vstupem 

do Pekařské 10 je nutné absolvovat samotest na Covid-19.  

 

D. Emler informoval o průběhu výběrového řízení Erasmus – poděkoval koordinátorce B. 

Krempaské a spolupracovnicím na katedře B. Zelené a A. Brožové.  



 

Z. Lizcová shrnula stav programu DAAD s HHU Düsseldorf. Ze členů katedry vyjedou v roce 

2021 do Düsseldorfu Prof. J. Kučera a Dr. Miroslav Kunštát (ten zajistí i blokovou výuku), 

z doktorandů K. Kuklíková a L. Beneš. V jednání je třetí pendler – německý vyučující na ZS 

2021/22. 

 

Z. Lizcová informovala, že se připravuje propagační video pro obor Česko-německá studia. T. 

Nigrin doplnil, že se přípravy účastní i univerzita Regensburg, resp. prof. Nekula.  

 

Z. Lizcová sdělila, že v oblasti PR byly připraveny nová IMS pozadí do ZOOMu, šablony na 

powerpointové prezentace a další materiály. Dále se aktualizuje seznam kontaktů na 

odborníky pro média, Z. Lizcová požádala členy katedry o součinnost.  

 

Proběhla diskuse na téma medailonky zaměstnanců katedry, několik členů katedry kritizovalo 

současnou situaci, zejména automatické generování seznamu publikací z OBD. T. Nigrin sdělil, 

že vedení IMS opakovaně apelovalo na vedení fakulty, které slíbilo nápravu nejpozději během 

léta 2020. Na vedení IMS bude diskutována možnost vytvořit provizorní medailonky pro 

doktorandy v rámci webu katedry.  

 

V. Šmidrkal informoval o přípravě nové ročenky Rückblick. Původně plánovaný rozhovor o 

online výuce nahradí interview s odcházejícím Langzeitdozentem Borisem Barthem. 

Jazykovou korekturu ročenky převezme tutor René Emmendörfer. 

 

Představila se B. Krempaská, která nastoupila na sekretariát IMS, převzala většinu studijní 

agendy po M. Pektorové (magisterské obory mimo NSS + ČNS). Rovněž bude nadále 

koordinovat projekt DAAD s Düsseldorfem.   

 

A. Zelená připomněla možnost připojit se k „Neformální kávě KNRS“, pozvala všechny členy 

katedry  a další zájemce každé úterý cca 9:30-10:30.  

 

T. Nigrin informoval o počínajíce debatě o kariérním řádu FSV na IMS.  

  



V. Handl informoval o speciálním vydání časopisu Osteuropa o ČR. Většina textů je hotová, 

zpoždění způsobily nekvalitní překlady některých textů.  

 

Z. Lizcová sdělila, že kniha Německo po 1989 je v přípravě, některé texty jsou urgovány.  

 

A. Zelená doplnila, že katedra získala od polských kolegů přístup k elektronickému vydání 

novin Gazeta Wyborcza, zájemcům přepošle přístupové údaje.  

 

Zapsal: D. Emler 

Vidovala: Z. Lizcová 


