Praha, 3. 2. 2017

Milí kolegové,
před zahájením letního semestru bych vás rád opět informoval o některých novinkách
na naší katedře:
1. Nejdříve krátce k přednáškám našich zahraničních vyučujících:
V LS 2017 pokračuje ve výuce náš DAAD-Langzeitdozent Prof. Boris Barth.
Vypisuje dva nové kurzy: JMMZ310 Wirtschaftskrisen im Vergleich (1929, die große
Depression und 2008) a JMMZ311 Der Nationalsozialismus.
Zároveň přijedou, jako již tradičně, i dva „pendleři“, kteří budou mít blokovou výuku
(střídavě) ve čtvrtek odpoledne a v pátek dopoledne. Z naší partnerské univerzity v
Düsseldorfu přijede Prof. Christopher Nonn s kurzem JMM657 Das Bild des
Nationalsozialismus in der Bundesrepublik Deutschland seit der Wiedervereinigung - Filme und
öffentliche Kontroversen. Druhým pendlerem je bohemista Dr. Stefan Zwicker, který se
zaměřuje na dějiny sportu. Připravil si kurz na téma JMMZ329 Die gesellschaftliche,
politische und wirtschaftliche Rolle des Sports in Mitteleuropa von der Zwischenkriegszeit bis zur
Gegenwart.
Kromě kurzů obou „pendlerů“ se podařilo získat také dalšího vyučujícího z Německa:
Politoložka Kristina Chmelar z univerzity v Erlangen vypisuje (blokový) seminář
JMMZ260 Politische Kultur in Deutschland.
Pokračovat bude i úspěšná výuka našich německých tutorů. V LS 2017 je novou
tutorkou Laura Klesper z univerzity v Düsseldorfu. Kromě spolupráce na kurzu
Tomáše Nigrina Deutschland und Zenraleuropa aktuell nabídne německá tutorka v LS
2017 kurz zaměřený na praktické osvojení němčiny JMMZ325 Sprachwerkstatt Deutsch.
Schreiben, Lesen und Diskutieren fürs Studium II

2. Nové kurzy si připravili i kolegové z naší katedry: Dr. Jakub Eberle vypisuje kurz
JMMZ259 Interpretations of Germany´s Power, Identity and Foreign Policy a Dr. Petra
Baštová JMM031 Socio-ekonomická geografie německy mluvících zemí.
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3. Naše katedra byla úspěšná i v získání nových projektů:
Již tradiční společný magisterský seminář s Vídeňskou univerzitou TschechischÖsterreichisches Seminar zur Zeitgeschichte und Zeitgeschehen in Mitteleuropa seit dem späten 19.
Jahrhundert II, podpořený opět Aktion, umožní pěti našim a pěti vídeňským studentům
prezentovat své diplomové práce za účasti spolupracovníků naší katedry a
Historického ústavu Vídeňské univerzity. Třídenní seminář proběhne tentokrát ve
Znojmě koncem dubna (počítáme i s exkurzí do Mikulova a na téma česko-rakouské
hranice).
Především pro studenty NSS je určena i exkurze do Haliče na téma Halič jako místo
paměti multikulturní společnosti a její odraz v české, polské a židovské kultuře, která byla
podpořena českým ministerstvem zahraničí v rámci programu Česko-polského fóra.
V rámci exkurze je vypsán kurz JMM681Galizien als multikulturelle Gesellschaft.
A nakonec největší úspěch: naše katedra získala spolu s univerzitou v Regensburgu
(prof. Marek Nekula), germanistikou na FF UK a na FF UJEP tříletý projekt v rámci
Bayerisch-Tschechischer Projektverbund na téma: Grenze/n in nationalen und
transnationalen Erinnerungskulturen zwischen Tschechien und Bayern. Projekt nám umožní
uspořádat několik workshopů na téma hranice a regionální spolupráce a studentskou
exkurzi na česko-bavorskou hranici, spojenou s výstavou. Vypsáno bude zároveň
promoční stipendium pro doktorandy a zvláštní ceny pro magisterské studenty, resp.
pro úspěšné diplomové práce na dané téma.

4. Díky spolupráci s univerzitou Düsseldorf vypisuje Katedra německých a
rakouských studií také dvě stipendia na ZS 2017 do Düsseldorfu (říjen 2017 - leden
2018). Stipendium činí v případě magisterských studentů 750 EUR / měsíc plus
jednorázový příspěvek na cestovné ve výši 200 EUR. Pro bakalářské studenty je měsíční
stipendium 650 EUR, příspěvek na cestovní náklady zůstává stejný. Zájemci mi pošlou
na email ota.konrad@fsv.cuni.cz do 28. 2. 2017 svůj životopis a motivační dopis,
obsahující informace o tom, jaké předměty by chtěli v Düsseldorfu studovat (přehled o
výuce lze získat na webu univerzity) a popř. o přípravě diplomové / bakalářské práce
(vše v němčině).
Doporučuji tuto možnost využít – je to v každém případě výhodnější než stipendia
v rámci programu Erasmus.
Přeji úspěšný letní semestr a jménem celé katedry se těším na spolupráci v novém
semestru!
Ota Konrád
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