
Zápis ze schůze KNRS konané dne 28.3.2022 od 9 hod 

Přítomni: Beneš, Emler, Filipová, Handl, Konrád, Lizcová, Nigrin, Šmidrkal, Zelená 

1. Organizační záležitosti: a) Katedra byla informována o zdárném průběhu výběrového řízení  
Erasmus – stipendií (ZL, AZ, DE). 
b) Covid-Semafor IMS se pro tento moment ruší, neplatí žádná speciální epidemiologická 
opatření. Pouze otázka prezenční výuky zůstává ve stávající úpravě, tj. velké kurzy hybridně, 
menší prezenčně, v případě nutnosti s možností přechodu do hybridního režimu. 

2. Výuka - organizace výuky: 
a) V nejbližší době (cca. do 14 dnů) vyjde vyhláška ředitele IMS, kterou se upraví 

pravidla pro zkouškové období.  
b) Organizace souborných zkoušek je zajišťována T. Nigrinem – oznámí termíny 

i způsob organizace, vyzve členy katedry ke spolupráci. Počet studentů je 
však v tomto akademickém roce cca. o 1/3 menší než obvykle a lze proto 
očekávat snazší a rychlejší průběh zkoušení. 

c) Na přelomu května a června se pravděpodobně uskuteční exkurze do Ústí 
nad Labem se zaměřením na novou expozici Naši Němci. Závisí to ovšem na 
ověření současného stavu expozice (TN). 

d)  Gastdozenty DAAD v LS jsou prof. Leiner a prof. Vögele. Vzhledem k nízkému 
počtu studentů v kurzu prof. Leinera by však bylo vhodné využít jeho menší 
vytíženosti, a zároveň ochoty přijet do Prahy k jednání o případné budoucí 
pedagogické, či především vědecké spolupráci.  
Výuka prof. Kuppera z Univerzity v Innsbrucku byla pro malý zájem studentů 
zrušena. 

e) Byla prodiskutována možnost exkurze na rakouské velvyslanectví (bude 
rozhodnuto, zda se uskuteční ještě v LS nebo v ZS) a pozvání velvyslanců 
Německa (v LS) a Švýcarska na IMS (v ZS). 

f) Školení k výuce – katedra byla upozorněna na probíhající školení zaměřená 
zejména na možnosti hybridní výuky. Veškeré bližší informace jsou rozesílány 
maily. Účastnit se mohou i externisté a doktorandi. Před začátkem ZS je také 
plánováno školení k tvorbě sylabů (ZL) 
 

 
3. Katederní novinky: 

a) Informace o projektu KAS: Plánovaná návštěva v rámci Promotionskolleg „Demokratien 
in Europa – Transformationen nach 1990“ dne 9.6. dopoledne – obsah setkání, možnost 
zapojení do doktorandského kolegia i další formy spolupráce budou upřesněny. 
Plánovaná je účast vedení IMS a vedení doktorských programů na IMS, členů katedry i 
doktorandů. 

b) Byl prodiskutován program alumni setkání financovaného v rámci DSG– organizace se 
zkoordinuje s organizátory setkání alumni IMS. Pravděpodobný termín je září 2022. Na 
návrh doc. Konráda byla oslovena prof. Fieseler, aby u příležitosti ukončení své 
dlouhodobé činnosti pro DSG připravila přednášku. 

c) Rückblick 2021 – vzniká. Jeho hlavním tématem bude udělení čestného doktorátu M. 
Nekulovi – organizuje VŠ. 

d) Informace o postupu prací na publikaci Německo po roce 1990 – publikace se 
momentálně nachází v revizi po 1. korektuře a je doplňována – částečně i s ohledem na 
aktuální vývoj (pouze v závěru). 



e) Informace o novém projektu ČNFB zaměřeném na infrastrukturu česko-německých 
vztahů. Kromě členů katedry (TN, ZL) se zapojí také Jan Zajíc, či dr. Urbanovská z MU či. K. 
Müller (CEVRO). 

f) Plánované návštěvy spojené s diskusemi pro studenty:  
H. Maull – prezenčně proběhne v říjnu 2022, předtím bude  6.4. od 9:30  online – setkání 
(cca. 30 minut na téma: Scholz-Wende v německé zahraniční politice). 
J. Šnaidauf – návštěva proběhne 4.5. od 13:30 – tématem bude příprava českého 
předsednictví v Radě EU.  
Prezentace Sonderheftu OE -zatím se odkládá (vzhledem ke konfliktu na Ukrajině). 
Pravděpodobně by mohla proběhnout na přelomu dubna a května – bude upřesněno. 
 

 


