
Zápis z porady Katedry německých a rakouských studií IMS FSV UK 
 
Dne 3. března 2020, 12:30, místnost J4018 
 
Přítomni: Dr. David Emler, Dr. Lucie Filipová, Dr. Vladimír Handl, Doc. Ota Konrád, Prof. 
Jaroslav Kučera, Dr. Miroslav Kunštát, Dr. Zuzana Lizcová, Doc. Tomáš Nigrin, Dr. Václav 
Šmidrkal, Dr. Alena Zelená, Mgr. Anežka Brožová, Anastasiia Kochetova, Mgr. Šárka 
Navrátilová, Mgr. Mikuláš Zvánovec, Bc. Barbora Krempaská, Ladislav Beneš 
 
Omluveni: Doc. Boris Barth, Doc. Rudolf Kučera, Dr. Petr Mlsna, Ing. Pavla Kačmárová, Mgr. 
Jakub Střelec, Mgr. Kateřina Vnoučková 
 
 

- Z. Lizcová přivítala všechny přítomné a zahájila poradu.  
 

- Z. Lizcová připomněla zásadu ke známkování: neúčast v semináři (student nedorazil 
na zkoušku) neznámkovat jako „F“, SIS studentům sám uzavře předmět jako 
„neabsolvovaný“ (odlišný dopad na studijní průměr).  

 
- O. Konrád informoval, že zbývá stipendium na HHU v Düsseldorfu pro pedagogy na 

dva týdny, dále jeden měsíc pro doktorandy. Stipendia je potřeba využít do konce 
kalendářního roku 2020.   
 

- Z. Lizcová a T. Nigrin poprosili zaměstnance o vyplnění evidence výuky. Je potřeba 
zaslat vedoucí katedry běžnou výuku (nikoliv jarní a letní univerzity, U3V apod.) za 
ZS + LS 2019/2020 a výhled na ZS 2020/2021 v prezenčním i kombinovaném 
(dálkovém) studiu, včetně jazyka výuky. Termín je 15. března 2020. 

 
- D. Emler představil svoji agendu z rozšířeného vedení IMS – koordinace 

nepravidelných odborných akcí, sdílený interní kalendář, novou event managerku 
Kateřinu Kuklíkovou.  
 

- Z. Lizcová představila svoji agendu z rozšířeného vedení IMS – PR, aktuálně záměr 
připravit novou sérii videí pro studenty z oblasti soudobých dějin. 
 

- D. Emler představil nové webové stránky katedry 
(https://ims.fsv.cuni.cz/institut/katedra-nemeckych-rakouskych-st), staré stránky 
(https://knrs.fsv.cuni.cz) se stáhnou z internetu, ale budou nadále dostupné 
prostřednictvím DG klienta jako archiv. Poprosil o průběžnou zpětnou vazbu 
v případě objevení chyb.  
 

- Z. Lizcová informovala, že publikace v osobních profilech na novém webu IMS je 
potřeba zkontrolovat a zadat jejich zveřejnění (Lucie Jůzová: 
lucie.juzova@fsv.cuni.cz), v OBD je potřeba označit publikace, které se mají propsat 
na web. Nové projekty a publikační výstupy je třeba hlásit Barboře Navrátilové 
(barbora.navratilova@fsv.cuni.cz), zodpovědné za vědeckou agendu IMS.  
 

- O. Konrád poprosil o změnu citační normy v osobních profilech na webu IMS – T. 
Nigrin požádá vedení FSV UK.  
 

- T. Nigrin připomněl, že je potřeba aktivně využívat osobní profily na webu IMS – je 
možné zanést i publikace dedikované na jiná pracoviště, projekty a další personální 
údaje textovou formou.  
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- T. Nigrin představil vyhlášku ředitele k odměňování vědeckých výstupů 
(https://ims.fsv.cuni.cz/institut/vyhlasky-reditele-ims). Připomněl existující odměny za 
publikace pro doktorandy.  
 

-  Z. Lizcová informovala o přípravě katederního zpravodaje Rückblick, pomvědka 
katedry aktuálně sbírá údaje. Ročenku zpracuje na základě podkladů V. Šmidrkal 
s pomocí L. Filipové. 
 

- Nadcházející akce:  
 

o Seminář Bad Kissingen (M. Kunštát, L. Beneš) – seminář je připravený, 
účastníků je dostatečný počet, peníze se budou účtovat v Bavorsku, na FSV 
zaměstnanci podají cestovní příkaz bez nároku na náhrady.  

o Dr.h.c. pro Prof. Marka Nekulu (po Prof. Brandesovi druhý na IMS) 2. dubna 
od 14.00 v Karolinu, od 15:00 raut. Zaměstnanci IMS se přihlásí paní 
Mrzenové do taláru, ostatní jsou srdečně zváni do publika a na raut.   

o Š. Navrátilová a A. Brožová připravují seminář interkulturní komunikace na 25. 
a 26. září 2020. 

o Z. Lizcová poděkovala M. Kunštátovi za diskusi po promítání filmu Inland 
společně s RKF 2. března. 
 

- Saské zastoupení nabízí spolupráci s katedrou, např. kontakty na TU Dresden, je 
však potřeba specifikovat okruhy témat zejm. garanty programů. Nabízí se možnost 
hostování v kurzech atp. L. Filipová zmínila potřebu poptat kromě témat 
ekonomických rovněž kunsthistorická. O. Konrád upozornil, že kunsthistorie není 
součástí akreditace magisterských oborů na katedře, varoval před překryvy výuky 
s pendlery DAAD z HHU a připomněl, že skladba předmětů je v kompetenci garantů 
oborů. 

  
 
Zapsal: D. Emler 
Vidovala: Z. Lizcová 
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