Zápis porada KNRS, 22. 9. 2020 11:00, ZOOM
Přítomni: Z. Lizcová, D. Emler, A. Brožová, V. Šmidrkal, A. Zelená, L. Filipová, A. Kochetova, T.
Nigrin, R. Kučera, K. Kuklíková, L. Beneš
Z. Lizcová přivítala přítomné a omluvila ostatní členy katedry.
Z. Lizcová představila personalia:
- doktorandi: nastoupila kol. Kuklíková, kol. Zvánovec obhájil doktorát v létě, kol.
Navrátilová přerušila.
Z. Lizcová informovala, že letní stěhování do Pekařské ul. 10 proběhlo bez problémů.
Přítomní ze své strany potvrdili.
Z. Lizcová shrnula zkušenosti s novým systémem přidělování vedoucích Bc. a Mgr. prací –
spravedlivější přerozdělení během léta, primárně by měli vést práce interní zaměstnanci.
Zaměstnanci mohou předjednat vedení prací s konkrétními studenty, o konečném rozdělení
prací ale rozhoduje vedoucí katedry společně s garanty jednotlivých studijních programů.
Z. Lizcová informovala, že vybere pomvěda pro nový ZS a oznámí členům katedry (stala se jí
Simona Ježková, 83391810@fsv.cuni.cz).
Z. Lizcová připomněla, že dárkové předměty IMS jsou k dispozici prostřednictvím
sekretariátu IMS. Na sdíleném disku jsou rovněž připravené nové hlavičkové papíry, bannery,
šablony plakátů a ppt prezentací a další části nové vizuální podoby IMS včetně log
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1bTGBeT1SZ5xtgD9jWTCxo5ur2E9ulWvg.
D. Emler doplnil, že je zaměstnancům IMS k dispozici příspěvek 400 korun na IT vybavení
související s online výukou (sluchátka, mikrofony, kamery).
Z. Lizcová zdůraznila sérii školení k online výuce. Důrazně doporučila účast nebo minimálně
shlédnutí nahraných seminářů. Dále připomněla, že je v ZS povinnost vyučovat online, podle
rozvrhových oken.
Z. Lizcová informovala, že všechny větší studentské práce (včetně seminárních) je třeba
odevzdávat skrze systémy Moodle nebo Turnitin, aby se zabránilo (auto)plagiátům.
Z. Lizcová sdělila, že pendleři DAAD budou v ZS vyučovat online.
Z. Lizcová dále vyzvala členy katedry, aby zvážili možnost nominování absolventů na cenu
rektora UK (do 31. října).
R. Kučera vznesl dotaz na využívání licencí ZOOM. T. Nigrin sdělil, že všichni s fakultním
účtem by se měli registrovat na CESNETu a skrze něj by měli získat EDU licence na platformu
ZOOM. Instrukce jsou k dispozici na http://elearning.lfp.cuni.cz/?page_id=43.

Z. Lizcová poděkovala V. Šmidrkalovi a L. Filipové za úspěšné vytvoření ročenky Rückblick
2019. Členové katedry se na návrh doc. Nigrina shodli, že ročenka bude vytištěna v počtu 5070 ks.
Z. Lizcová informovala, že by ráda na webových stránkách katedry založila blog KNRS pro
kvalitní studentské práce, případně pro příspěvky členů katedry. Vyučující vyzvala, aby
zvážili, které studentské nebo vlastní texty by stály za zveřejnění. D. Emler na začátku
semestru založí blog s několika prvními texty.
Z. Lizcová sdělila, že Den německých studií plánovaný na začátek listopadu je vzhledem
k epidemiologické situaci neuskutečnitelný. Informovala o plánovaném YouTube videu jako
formě „náhrady“ nebo další formy komunikace s potenciálním publikem, jako jsou zájemci ze
středních škol. L. Filipová se zeptala na možnost konání zmíněné akce v online podobě,
proběhla krátká úvaha na toto téma, Z. Lizcová zkontaktuje spřátelené instituce s dotazem,
zda by je takováto online akce zajímala. Rovněž musel být zrušen související Alumni meeting
– teoretická možnost převedení peněz z DAAD z podzimu na jaro se následně bohužel
ukázala jako nereálná.
Návštěva H. G. Pötteringa plánovaná na polovinu listopadu byla rovněž zrušena, jedná se o
jeho přítomnosti na online semináři Z. Lizcové, kolegové z katedry budou vyrozuměni.
Z. Lizcová informovala, že společně s doc. Nigrinem absolvovala jednání se zástupcem
pražské pobočky KAS o možné budoucí spolupráci v oblasti stipendií pro studenty a pořádání
konferencí.
Z. Lizcová připomněla akci Samet na školách – na IMS organizuje O. Žíla – jde o drobné
projekty, přednášky, atp. nabízené pro střední školy. Zájemci se ozvou Z. Lizcové.
L. Filipová se zeptala na teoretickou možnost využití služeb tutora z DAAD. Z. Lizcová
přislíbila, že zjistí od O. Konráda. Z komunikace s ním a koordinátorkou projektu DAAD
následně vyplynulo, že tutor v ZS v Praze přítomný nebude. Seminář Sprachwerkstatt bude
probíhat pod vedením Davida Ihleho online.
L. Filipová se dotázala na přípravné kurzy, T. Nigrin odpověděl, že se s jejich pořádáním
počítá.
Zapsal: D. Emler
Vidovala: Z. Lizcová

