
Zápis ze schůze KNRS konané dne 27. 9. 2022 od 13.00 v Pekařské 10 

Přítomni: L. Beneš, D. Emler, L. Filipová, V. Handl (online), V. Homolová, A. Kochetova 

(online), O. Konrád, R. Kučera (online), O. Kukan, M. Kunštát, Z. Lizcová, T. Nigrin, V. 

Šmidrkal, A. Zelená (online)  

 

Personální záležitosti 

- Z. Lizcová přivítala nového doktoranda Ondřeje Kukana (školitel T. Nigrin). 

- Pomvědkou na KNRS bude v ZS 2022/2023 Michaela Němcová (studentka NRS). 

- KNRS plánuje vypsat výběrové řízení na pracovníka zabývajícího se mezinárodními vztahy. 

Plánovaný nástup je v září 2023. 

 

Organizační záležitosti 

- D. Emler informoval o výhledu na stěhování do Jinonic. I když je stěhování zatím plánováno 

na leden 2023, nelze vyloučit jeho odklad na jaro 2023. 

- Děkanát připravuje navýšení a rozšíření benefitů pro zaměstnance FSV UK (např. zvýšení 

příspěvku na stravenky nebo na dětské skupiny).  

- Z. Lizcová připomněla, že během výukových týdnů jsou zaměstnanci IMS povinni být 

přítomni na pracovišti v provozní době sekretariátu v rozsahu 120 minut/týdně (při úvazku 1,0), 

resp. 60 minut/týdně (při úvazku 0,5). Čas se nemusí shodovat s konzultačními hodinami. 

Vybraný den a čas je třeba zaznamenat do sdíleného souboru.   

- T. Nigrin bude během semestru přítomen pro potřeby zaměstnanců každé úterý v čase 14.00-

15.30. 

- V prostorách kuchyňky v Pekařské 10 se každý pracovní den v čase 10.40-11.00 koná setkání 

na kávu. 

 

Bolzanova cena 

- Do soutěže o Bolzanovu cenu lze přihlásit mimořádné studentské práce, které byly obhájeny 

v akademickém roce 2021/2022. Návrhy je třeba poslat Z. Lizcové do 15. 10. 2022.  

 

Výuka v ZS 2022/2023 

- Výuka v prezenčním studiu bude probíhat čistě prezenční formou. Výjimku mají pouze 

předem schválené kurzy. Zapojení externích hostů do výuky je nadále možné online. 

- L. Beneš informoval, že videa na stream serveru, která byla vložena v akadem. roce 

2021/2022, jsou nyní skrytá. Pokud by je chtěl někdo z vyučujících využít, nechť kontaktuje L. 

Beneše. 

- Na KNRS budou v ZS 2022/23 působit dlouhodobý docent Norman Domeier a dva hostující 

pedagogové DAAD: dr. Maik Herold, prof. Volker Zimmermann. 

- Výhledově projevila zájem o blokovou výuku prof. Fieseler.  

- Funkci tutora bude zastávat Fabian Lenz. 

- T. Nigrin potvrdil, že je v plánu uspořádat v akadem. roce 2022/2023 studentskou exkurzi do 

Ústí nad Labem, popř. do Drážďan. 

  

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1VMgyMKPA3BKgCQpfg7sqFE6KN-YbmszywJNprLF193Y/edit#gid=0


Projekty KNRS 

- V rámci Promotionskolleg „Demokratien in Europa – Transformationen nach 1990“ (Konrad-

Adenauer-Stiftung) proběhl v červnu 2022 plánovaný workshop. O. Konrád nyní jedná 

s německou stranou o další spolupráci, do níž by byli zapojeni doktorandi IMS. 

 

DSG Düsseldorf – Praha 

- Na české straně je koordinátorkou A. Zelená. 

- KNRS a univerzita v Düsseldorfu podaly společnou žádost na další dvouleté období. Žádost 

nově obsahuje možnost dvou čtrnáctidenních pobytů (místo jednoho měsíčního) pro pracovníky 

KNRS a studentskou exkurzi pořádanou ob rok.  

- A. Zelená připomněla, že probíhá sběr tipů na knižní publikace, které lze koupit z prostředků 

DAAD. Návrhy je třeba zanést do sdílené tabulky do 15. 11. 2022.  

 

Alumni setkání 

- Z. Lizcová poděkovala V. Homolové za organizaci setkání s absolventy KNRS, které se 

uskutečnilo 26. 9. 2022 v Goethe institutu. 

 

Publikace Německo 1989–2021 

- Z. Lizcová poděkovala autorskému kolektivu za spolupráci. 

- Podle informace NLN by kniha měla vyjít v říjnu 2022. 

- Z. Lizcová zjistí, jaké možnosti propagace nabízí NLN.  

- Autorský kolektiv plánuje uspořádat minimálně dvě prezentace: jednu pro pozvané novináře 

(bezprostředně po vydání prezentaci knihy), druhou pro studenty a širší veřejnost. Místo konání, 

termín a přesná podoba druhé prezentace budou ještě upřesněny. 

- Z. Lizcová ověří, zda organizátoři Týdne vědy (akce AV ČR) počítají s prezentací knihy. 

 

Různé 

- M. Kunštát zatím prošel a zinventarizoval asi polovinu písemností z odkazu dr. Fikara. Zbytek 

zmapuje do konce listopadu. Poté domluví další postup s T. Nigrinem. 

- T. Nigrin zadá aktualizaci seznamu již vypracovaných Hausarbeiten. Zároveň projedná se 

správou SIS možnosti zadávání a evidenci Hausarbeiten v SIS. 

- T. Nigrin vyzval zájemce, aby mu sdělili své podněty pro koncepci IMS na další funkční 

období. V rámci následné diskuze byla zmíněna zejména reforma magisterského studia. 

- V. Handl domluví s prof. Maullem jeho vystoupení v rámci výuky na IMS. 

- Dne 7. 11. 2022 se na německém velvyslanectví uskuteční diskusní večer v souvislosti s 

vydáním zvláštního čísla časopisu Osteuropa na téma Schlüsselland Tschechien. 

- V. Handl informoval o konferenci, která se na MZV uskuteční 23.–24.11.2022 k otázkám 

rekonciliace v česko-německém kontextu. Plánována je účast několika pracovníků IMS, ještě 

se diskutuje možné zapojení studentů. 

 

 

Zapsala: L. Filipová 

Vidovala: Z. Lizcová 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Wbud0imvfSXvTdqpFLLARDGrghHOocVC/edit?usp=sharing&ouid=101752708040958641895&rtpof=true&sd=true

