
Doc. PhDr. Kristina Kaiserová, CSc., je absolventkou Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. 
Po absolutoriu v roce 1980 nastoupila do Státního okresního archivu v Děčíně a v roce 1990 se stala 
odbornou asistentkou na katedře historie Pedagogické fakulty v Ústí nad Labem, záhy na nově založené 
Univerzitě J. E. Purkyně v Ústí nad Labem. 
 
Profesní dráha doc. Kaiserové je úzce spjata se vznikem univerzitního Ústavu slovansko-
germánských studií v roce 1991, který byl koncipován jako koordinační centrum vědeckých aktivit 
odrážejících specifičnost tohoto regionu, tj. území, kde spolu po staletí soužili Češi a Němci, rezonovaly 
zde události vyplývající z druhé světové války se všemi důsledky a promítala se zde jak vzdálenost od 
centra, tak blízkost hranice. Česko-německé, případně česko-rakouské vztahy v historii a v současnosti, 
se staly alfou a omegou nejen v jejím vědeckém bádání, ale i ve společenském působení, které má 
široký dosah.  
 
Doc. Kaiserová si byla vědoma, že mimo samotné vědecké práce a bádání je potřeba reagovat na 
změněnou situaci po roce 1989, obnovovat staré kontakty, ale i navazovat nové, přispět k rozvíjejícímu 
se dialogu mezi Čechy a Němci, který byl po desetiletí determinován existencí totalitního režimu 
v Československu. Konkrétním krokem bylo ve spolupráci s Ackermann Gemeinde pořádání 
každoročních jazykových a obecně vzdělávacích kurzů českého jazyka Colloquia Ustensia, které se 
konají již 30 let. Ústav slovansko-germánských studií, kde působila nejprve jako vědecká tajemnice a 
od roku 2008 jako ředitelka, zapojila do řady aktivit, mezi něž např. od roku 1992 patří každoroční 
ústecká odborná kolokvia zaměřená na různá témata týkající se historie (nejen) tohoto regionu. Na 
nich se mimo Ústavu podílely i další instituce jako např. katedra historie FF UJEP, Archiv města Ústí 
nad Labem nebo Muzeum města Ústí nad Labem, a díky těmto kontaktům a provázanosti, která často 
přesahuje profesní úroveň, bylo možné uvést v život myšlenky, které se ve své době mohly zdát jako 
naddimenzované nebo futuristické. Mezi ně patří zejména založení obecně prospěšné kulturně-
vzdělávací a vědecké společnosti Collegium Bohemicum v roce 2006, kterému předcházely dvě velké 
mezinárodní konference na počátku milénia za účasti nejen odborných, ale i politických špiček z české 
a německé strany.  
 
Vznik Collegia Bohemica, jehož správní radě doc. Kaiserová předsedá, byl prvním stupněm ke vzniku 
stálé expozice Naši Němci ve zrekonstruovaném Muzeu města Ústí nad Labem. Ta se po letech 
nelehké přípravy a budování slavnostně otevřela 17. listopadu 2021, a to právě i díky dlouholetému úsilí 
doc. Kristiny Kaiserové. Symbolicky se tím propojily její odborné aktivity na poli česko-německých 
vztahů (od roku 1999 je členkou prestižní Česko-slovensko-německé komise historiků, od roku 2000 
mimořádnou členkou Historische Kommission für die böhmischen Länder, v roce 1999 byla zakládající 
členkou a od téhož roku předsedkyní Společnosti pro dějiny Němců v Čechách), ale i aktivity 
související s popularizací dějin a rozvíjením vztahu k regionu, v němž žijeme.  
 
To bylo patrné již v polovině 90. let, kdy spolu se svým manželem, dlouholetým ředitelem Archivu Ústí 
nad Labem, dr. Vladimírem Kaiserem, stála u první obsáhlé české publikace o dějinách města Ústí 
nad Labem. Její aktivity v následujících letech můžeme označit jako určující při postupné změně vztahu 
Ústečanů (nejen) ke svému městu, a opět to bylo možné díky široké a přirozené spolupráci zde sídlících 
paměťových institucí. Doc. Kaiserová se v minulých letech zapojila do řešení řady vědeckých projektů 
ať již na národní úrovni (zejména granty Národní a kulturní identity Ministerstva kultury ČR a GA ČR či 
Česko-německého fondu budoucnosti), nebo do mezinárodních projektů v rámci výzev Cíl 3, Interreg 
nebo Visegrad University Studies. Publikovala řadu studií, odborných článků a kapitol v českých i 
cizojazyčných časopisech, sbornících a kolektivních monografiích, její monografie Dějiny rakouské 
provincie redemptoristů se zaměřením na domy v oblastech českých Němců je vůbec prvním 
českým pohledem na toto téma úzce související nejen s církevními dějinami, ale i se společenským a 
historickým vývojem v 19. a 20. století. Neopomenutelná je i její pedagogická činnost. Na katedrách 
historie a germanistiky Filozofické fakulty UJEP přednáší dlouhodobě světové dějiny 19. století a kurzy 
související s česko-německou problematikou či s nacionalismem. Na katedře historie garantuje 
atestace v rámci doktorského studia, je předsedkyní komise pro státní závěrečné zkoušky, zároveň je 
členkou Vědecké rady FF UJEP.  
  


