V Praze, dne 27. dubna 2016

Katedra německých a rakouských studií uspořádala v pořadí již druhý mezinárodní
workshop s Vídeňskou univerzitou
Již podruhé se konal společný workshop Katedry německých a rakouských studií a Vídeňské univerzity,
který navazoval na první setkání magisterských studentů obou univerzit v listopadu 2015, tentokrát se
však konal ve Vídni ve dnech 7. – 9. dubna 2016. Celý projekt se uskutečnil díky finanční podpoře
AKTION Österreich – Tschechische Republik v rámci projektu „Seminar zur Zeitgeschichte und
Zeitgeschehen in Mitteleuropa seit dem späten 19. Jahrhundert“. Cílem projektu bylo představit práce
magisterských studentů obou univerzit a navrhnout možnosti na jejich zlepšení. Celkem 10 studentů
a 2 zástupci pedagogické části reprezentovali českou účast ve Vídni, kde se kromě zajímavých
prezentací zúčastnili také historické procházky po Vídni, navštívili univerzitní pivovar a seznámili se
s dalšími vídeňskými kolegy.
Podobně jako v Praze na podzim, i ve Vídni byl společných projekt zahájen zajímavou přednáškou
prof. Petera Beckera na téma „Zur Geschichte von Governance in der Habsburgermonarchie“. Tímto
tématem prof. Becker odstartoval následující tři dny, které se nesly ve znamení příspěvků moderních
dějin střední Evropy od konce 19. století.
V páteční a sobotní dopoledne 8. a 9. dubna čekaly vybrané studenty obou univerzit přednášky, v rámci
kterých představili své magisterské práce a na které navazovala krátká diskuze plná jistě užitečných
připomínek. Českou stranu reprezentovali studenti Šárka Navrátilová, Helena Vermachtová, Ondřej
Kavan, Martin Landa a Ondřej Novotný, za vídeňskou stranu vystoupili Ninja Bumann, Elisabeth Maier,
Lisa-Maria Mitter, Rebecca Runge a Clemens Ableidinger. Za oba dny tak bylo představeno celkem 10
projektů diplomových prací, které pokrývaly různorodá témata: např. dějiny psychiatrie na příkladu
zdravotního střediska Mauer-Öhling v Rakousku v letech 1914 – 1918 (Clemens Ableidinger), historie
a současnost Karlovy univerzity a Vídeňské univerzity z urbanistického pohledu (Ondřej Kavan), ženská
otázka z historického pohledu na příkladu žen-cestovatelek po Bosně a Hercegovině a Střední Asii
(Ninja Bumann), tzv. paradiplomacie na příkladu města Vídeň (Helena Vermachtová), problematika tzv.
gentrifikace ve vybraných městech Německa, České republiky a Polska (Ondřej Novotný) a mnoho
dalších zajímavých témat.
Z řad pedagogů se kromě vedoucího katedry doc. Oty Konráda zúčastnil také prof. Jaroslav Kučera.
Rakouskou pedagogickou část reprezentovali zejména prof. Peter Becker a Thomas Stockinger, který
společně s Pavlou Kačmárovou zároveň celou akci organizoval.
Studentské prezentace byly také doplněné volnočasovými aktivitami – zejména prohlídkou hlavní
univerzitní budovy a knihovny, ale také procházkou historickým centrem Vídně a návštěvou kavárny

Hawelka, jejíž majitel má české kořeny. Rozhodně také doporučujeme návštěvu univerzitního pivovaru
přímo v kampusu!

Setkáním ve Vídni projekt pro letošní rok skončil. Na rok 2017 připravujeme s Vídeňskou univerzitou
podobné setkání, které, jak doufáme, bude opět podpořeno programem AKTION.
Za řešitelský tým
Ota Konrád
Pavla Kačmárová

