
Zápis z porady KNRS, 31. 5. 2021 15:30, ZOOM 

 

Přítomni: Z. Lizcová, D. Emler, K. Kuklíková, M. Kunštát, V. Handl, J. Kučera, V. Šmidrkal, 

A. Zelená, L. Beneš, R. Kučera, L. Filipová, J. Střelec, A. Brožová, T. Nigrin. 

 

Z. Lizcová přivítala všechny přítomné.  

 

Provoz 

Z. Lizcová sdělila, že pokračuje připomínkování Kariérního řádu FSV. Přítomní neměli žádné 

konkrétní otázky.  

  

Výuka  

Z. Lizcová informovala, že B. Bartha nahradí na postu langzeitdozenta DAAD od příštího a. r. 

Norman Domeier. Je potřeba zajistit třetího „pendlera“ na ZS a. r. 2021/2022. Aktuálně probíhá 

jednání s FU Berlín. 

Proběhly rovněž aktualizace a úpravy Karolinky. V ZS i v LS 2021/22 bude na IMS FSV UK 

přednášet bývalý ministr zahr. věcí T. Petříček.  

 

Akce  

Z. Lizcová připomněla, že proběhly online debaty s experty S. Bulmerem, M. Joopem a A. 

Wiedemannem. Poděkovala organizátorům M. Kunštátovi a V. Handlovi. Online diskuse 

s korespondenty D. Handrickem (ARD) a M. Jonášem z ČT se konaly v kurzech Z. Lizcové.  

 

R. Kučera představil projekt Týden Akademie věd (1.-7. listopadu 2021), kam byla FSV 

přizvána. Jde o pokračování projektu Týden vědy a techniky, který se dříve konal v létě. 

Změnou je opuštění centrálního tématu, oproti loňskému roku se předběžně počítá s hybridními 

akcemi (v místě i online). M. Kunštát navrhl prezentaci veřejností dříve poměrně sledovaných 

otázek česko-německé a česko-rakouské komise. O. Konrád a V. Šmidrkal prodiskutují 

možnost prezentace poslední historické knihy vydané v česko-rakouské koprodukci.    

 

Organizace  

Z. Lizcová sdělila, že příprava zkouškového období proběhla bez problému a poděkovala všem 

zúčastněným. Komisionální zkoušení z dějin německy mluvících zemí zatím probíhá rovněž 

bez větších komplikací. Přítomní si vyměnili zkušenosti ohledně losování otázek, komentování 



výsledků studentů a kontroly případných podvodů. T. Nigrin poděkoval jako garant předmětu 

všem pedagogům za účast na zkoušení.  

 

Z. Lizcová informovala, že 28. června 2021 je potřeba zajistit dva členy katedry na dozor u 

přijímacích zkoušek – přihlásili se T.Nigrin a A. Kochetova; dále na 30. června čtyři členy 

katedry, Z. Lizcová pošle zvláštní e-mail.  

 

Přístup na pracoviště – nově není nutné absolvovat testování od doby tří týdnů po první dávce 

očkování. 

  

Nové video propagující ČNS je dostupné na YouTube: 

https://www.youtube.com/watch?v=FHVJsPf34kc Z. Lizcová a T. Nigrin poděkovali všem, 

kdo se na přípravě podíleli.  

 

V. Šmidrkal sdělil, že nová ročenka Rückblick je téměř hotová, je potřeba provést poslední kolo 

korektur.  

  

Z. Lizcová připomněla, že je potřeba doplnit personální medailonky na webu IMS. Tyto údaje 

musí bohužel vyplnit každý zaměstnanec sám za sebe. D. Emler nabízí pomoc s aktualizací 

medailonků.  

 

Na webu IMS je nově záložka s PR materiály, jako jsou hlavičkové papíry, prezentace, loga, 

atp. 

 

Na webu katedry je možné dále zveřejňovat zejm. studentské práce na Blogu katedry. Zajímavé 

texty posílejte D. Emlerovi.  

  

Publikace  

L. Filipová zpracovala výběrovou bibliografii prof. Křena vyšla v časopise Studia Territorialia, 

je dostupná na adrese: https://stuter.fsv.cuni.cz/stuter/article/view/814/695. 

 

  

Věda  

https://www.youtube.com/watch?v=FHVJsPf34kc
https://stuter.fsv.cuni.cz/stuter/article/view/814/695


V. Handl sdělil, že speciální číslo časopisu Osteuropa je téměř hotové, dokončují se překlady, 

obsahově jde o velice kvalitní texty.  

 

Publikace Německo po 1989 je ve fázi připravených kapitol, úvod píše M. Kunštát a Z. Lizcová.  

 

T. Nigrin poděkoval jako ředitel IMS všem zaměstnancům katedry za práci během posledních 

dvou semestrů v online režimu.  

 

Z. Lizcová rovněž všem poděkovala a popřála hezké léto.  

 

Zapsal: D. Emler 

Vidovala: Z. Lizcová 


