Praha, 26. 9. 2016
Milí kolegové,
se zahájením nového školního roku vítám srdečně nové studenty našich
magisterských oborů (specializace Německá a rakouská studia a double degree
Německá a středoevropská studia) a samozřejmě i stávající kolegy, kteří
nastupují do dalších ročníků.
Jako v minulých letech, jsme i tentokrát připravili řadu nových kurzů, na které
bych vás rád upozornil. V prvé řadě nastupuje na naši katedru nový DAADLangzeitdozent, Prof. Boris Barth z univerzity v Kostnici, na naší katedře však
již působil v polovině 90. let. Boris Barth je známý německý historik, zaměřující
se na hospodářské a sociální dějiny, na globální dějiny i na nejnovější dějiny
Německa a Evropy. Jeho krátký medailonek ve formě rozhovoru bude
zanedlouho uveřejněn na naší FB stránce. Boris Barth vypisuje v ZS kurz
JMMZ309 Geschichte der Bundesrepublik Deutschland (na bakalářské úrovni
JMBZ199 Migration in Europe after 1945) a v LS dva kurzy JMMZ310
Wirtschaftskrisen im Vergleich (1929, die große Depression und 2008) a JMMZ311
Der Nationalsozialismus.
Torsten Lorenz sice již z Prahy odešel, ale domluvili jsme se na další spolupráci
ve formě jednoho anglickojazyčného kurzu, který proběhne v ZS blokově:
JMMZ308 Communism in Central and Eastern Europe. Idea, rule and aftermath.
Kromě těchto kurzů pokračují v tomto akademickém roce i přednášky tzv.
pendlerů, opět v již zažitém formátu čtvrtek odpoledne a pátek dopoledne
přibližně jednou za 14 dní. V ZS nabídne Prof. Günter Wollstein (Univerzita
Kolín) filmový seminář, s kterým měl úspěch již v minulých letech, tentokrát na
téma Literaturverfilmungen um 1920. Ein aktuell bleibendes politisch-kulturelles
Panorama (JMMZ305). Dr. Ute Caumans (Univerzita Düsseldorf) se zaměřuje
na zajímavé téma tzv. visual history (JMMZ312: Deutschland im 20. Jahrhundert:
Visual History), tzn. na problematiku ztvárňování, interpretace a vnímání
moderních dějin i současnosti prostřednictvím obrazového materiálu. V LS
budou přednášky pendlerů pokračovat, prozatím máme domluveného Prof.
Volkera Zimmermanna z Colegia Carolina v Mnichově na zajímavé téma
vztahu Němců a Poláků (JMMZ323: Von Kowalski, Podolski und anderen: Polen
in Deutschland (19. und 20. Jahrhundert).
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S novým akademickým rokem nastupuje na naši katedru i nová německá
tutorka Vanessa Schmolke (viz: http://knrs.fsv.cuni.cz/KNRS-252.html), která
vypisuje kurzy zaměřené na procvičení němčiny (JMMZ324 a JMMZ325:
Sprachwerkstatt Deutsch. Schreiben, Lesen und Diskutieren fürs Studium I, II), dále
vyučuje společně s Tomášem Nigrinem kurzy věnované aktuálnímu vývoji
v německojazyčných zemích JMMZ305 a JMMZ306: Deutschland und
Zentraleuropa aktuell I, II).
V neposlední řadě jsme rozšířili i nabídku předmětů zaměřených na německou
politiku – v LS bude u nás nově přednášet Kristina Chmelar z univerzity
v Erlangen na téma Politische Kultur in Deutschland (JMMZ260).
Nové kurzy si připravili i zaměstnanci katedry: v ZS otevírá kurz JMM110
Německé kultury současnosti: identita, migrace, multikulturalismus David Emler,
Miroslav Kunštát v ZS zaměří hlouběji na politiku Rakouska a Švýcarska
(JMM118: Politika v Rakousku a ve Švýcarsku. Instituce, aktéři, dlouhodobé trendy
a aktuální problémy) a nový člen naší katedry, Václav Šmidrkal, přiblíží
problematiku nových spolkových zemí, které se v poslední době dostávají opět
do centra pozornosti nejenom v Německu: JMM119 Od kvetoucích krajin k
Německu druhé kategorie? Nové spolkové země 1990-2015. V LS 2017 si můžete
zapisovat také nový kurz Jakuba Eberleho JMMZ259 Interpretations of
Germany´s Power, Identity and Foreign Policy.
Všechny tyto kurzy i další kurzy členů katedry najdete v aktuální „Karolince“
specializace NRS (http://karolinka.fsv.cuni.cz/KFSV-879.html), popř. NSS
(http://karolinka.fsv.cuni.cz/KFSV-863.html) a také v ostatních Karolinkách
podle roku vašeho zahájení studia.
Díky podpoře ze strany DAAD v rámci naší spolupráce s univerzitou v
Düsseldorfu můžeme opět vypsat jedno místo „pomvěda“ na akademický rok
2016/2017. Finanční ohodnocení je ve výši 100 EUR měsíčně po dobu 10
měsíců. Zájemce prosím, aby se přihlásili Davidovi Emlerovi (email:
emler@fsv.cuni.cz) do 7. 10. 2016.
Vypisovat budeme také stipendia na jednosemestrální pobyt na univerzitě v
Düsseldorfu (která jsou mimochodem finančně daleko zajímavější než pobyty
v rámci Erasmus), na LS plánujeme opět exkurzi do Německa a pokud budeme
úspěšní s dalšími projekty tak také společný česko-rakouský diplomový
seminář a exkurzi do Polska. Již na 20. 10. 2016 připravujeme i setkání
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absolventů katedry, kam jste jako současní studenti také zváni. Pozvánku
s podrobnostmi ještě dostanete, prozatím si prosím jenom poznamenejte datum.
O těchto i dalších akcích vás budeme samozřejmě průběžně a včas informovat.
Protože tento rok zahajujeme studium německých a rakouských studií v nové
podobě – jako specializaci v rámci společného magisterského oboru
Mezinárodní teritoriální studia –, zároveň však samozřejmě pokračují i „stará“
Německá a rakouská studia a náš double degree Německá a středoevropská
studia, bude začátek roku možná logisticky trochu náročnější. Doufám, že jsme
vše připravili tak, aby případných nejasností bylo co nejméně, ale samozřejmě
vždy platí: pokud je nějaká nejasnost, tak je lepší se vždy předem zeptat.
Obracet se můžete přímo na mě, popř. vzhledem k mému sabbaticalu (možná
vám nebudu odpovídat úplně nejrychleji) v ZS na mého zástupce Davida
Emlera. Navíc plánujeme na úterý 27. 9. setkání pedagogů katedry se studenty
(nově nastoupivšími i již dobře známými kolegy z vyšších ročníků), kde bude
příležitost případné nejasnosti a problémy probrat v neformálním prostředí.
Takže vás nakonec srdečně zvu na setkání katedry ve vinárně Blatnička
(Michalská 6, Praha 1) od 18.00 hodin.

Na spolupráci v dalším akademickém roce se jménem celé katedry těší
Ota Konrád
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