
Schůze KNRS, 25. 1. 2022, 12:30 online 
 

Přítomni: Lizcová, Zelená, Šmidrkal, Marcks, Vnoučková, Homolová, Kunštát, J. Kučera, Handl, 

Filipová, Střelec, Konrád, Emler, Brožová 

Omluveni: R. Kučera, T. Nigrin  

Státní zkouška KNRS: Upozornění na současné zkušenosti z covidového provozu 

1. Organizační záležitosti: 
a) Výzkumné skupiny: V rámci skupin se bude probírat aktuální výzva na GAČR. Bude i 

speciální seminář ke GAČR pořádaný T. Weissem pro celé IMS 

b) Příprava výběrového řízení v programu Erasmus – organizuje D. Emler 

c) Web KNRS: zkontroluje a aktualizuje D. Emler  

d) Nová kolegyně Jana Poskerová na sekretariátu místo končící B. Krempaské 

e) Školení bezpečnosti práce bude zorganizováno v nejbližší době 

f) Nová habilitační pravidla – informace budou poskytnuty na webu FSV  

2. Výuka:  
a) Organizace LS 2021/2022: začne se pravděpodobně prezenčně v menších a hybridně ve velkých 

předmětech, ale vše se uzpůsobí dle momentální situace 

b) Členové katedry byli vyzváni, aby se případně hlásili s nabídkou kurzů pro Univerzitu třetího věku 

c) Diskuse o možnosti exkurze studentů na rakouské velvyslanectví – je nutno zvážit vhodný termín 

(květen?) 

 

 

3. Život na katedře: 
a) DSG – Düsseldorf 2022 – již jsou domluvemi 2 Gastdozenti: Prof. Vögele a Prof. Leiner.  
Semináře jazykové a k aktualitám budou s účastí lektorky z Düsseldorfu; 
Vedle Gastdozentů DAAD nabídne výuku na IMS i Prof. Kupper z University Innsbruck (seminář 
Umweltgeschichte der modernen Stadt). 
Stipendia:  magisterská stipendia jsou obsazena, u doktorandských je 1 volné místo (možná J. 
Marcks), pro místa akademických pracovníků : V. Handl a M. Kunštát + V. Šmidrkal (v jednání 
rozdělení jednoho měsíčního pobytu na dva 14denní) 
ZL žádá o urychlené dodání podkladů pro výroční zprávu DSG. 
b) Duden licence: není zájem ji prodloužit 
c) Publikace Německo po roce 1989: Informace o vývoji v přípravě publikace 
d) Diskuse studentů s Jiřím Šitlerem, resp. Hans-Peterem Hinrichsenem: M. Kunštát a V. Handl 
informovali o debatách s oběma referenty o česko-německých tématech, resp. o současné německé 
politice a diplomacii. Ohlas ze strany studentů byl velmi kladný a účast byla důstojná. 
e) Úspěch debat je podnětem pro pozvání současného německého velvyslance Andrease Künneho. 
Bude odeslán oficiální zvací dopis, vzor jeho znění poskytnou V. Handl a M. Kunštát 
f) Z. Lizcová a V. Handl referovali o prezentaci zvláštního čísla časopisu Osteuropa pod názvem 
Schlüsselland Tschechien v Berlíně, na němž se autorsky podílelo několik členů katedry. Další 
prezentace na německém velvyslanectví v Praze je plánována na 28. února.  
g) V. Handl navrhl pozvání Hannse Maulla (SWP) na přednášku do Prahy. Bude se dále řešit za 
příznivější pandemické situace.  



g) Rückblick 2021: V. Šmidrkal zpracuje podle podkladů Z. Lizcové, Rozhovor pro Rückblick bude 
s novým DDAD docentem Domeierem 
h) Databáze Statista – zatím je zakoupena knihovnou FSV. Bude možná prodloužena, ale jen v případě 
dostatečného využívání. 
 
Zapsala: A. Zelená 
Vidovala: Z. Lizcová 
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