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Vážené studentky, vážení studenti,

studijní program Česko-německá studia, který studujete, představuje jeden z největších 
a nejstarších bakalářských double degree studijních programů na Univerzitě Karlově. 

Naší partnerskou univerzitou je Univerzita v Řezně a především pak pracoviště 
Bohemicum vedené prof. Markem Nekulou.

Studium se zaměřuje na Německo a česko-německé dějiny a vztahy, stejně tak Vás uvádí 
do základů jazykovědy a interkulturní komunikace. Na poslední dvě zmíněné specializace 
se zaměříte v průběhu Vašeho povinného ročního studijního pobytu v Řezně. V průběhu 
studia plníte kredity v rámci jednotlivých modulů, díky čemuž si udržujete velmi široký 

odborný a tematický záběr. Moderní prvek v rámci studijního plánu představuje oborově 
spjaté praktikum. Studium je zakončeno obhajobou bakalářské práce psané v češtině 

a tří tzv. domácích prací psaných v němčině.

Zkušenost takřka dvou desetiletí existence Česko-německých studií ukázaly, že se jedná 
o mimořádně zdařilý koncept. Absolventky a absolventy programu, kteří často dokončili 

svá navazující magisterská studia v zahraničí, potkáváme v oblasti česko-německých 
vztahů. Jak v diplomacii či veřejné sféře, tak i v soukromé sféře a byznysu. Představují 

tak významnou skupinu osob podílejících se na udržování a zlepšování česko-německých 
vztahů.

doc. PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D. 
garant studijního programu
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Fakulta

O fakultě
Fakulta sociálních věd (dále jen FSV) byla založena v roce 1990. 
Od  svého  vzniku  se  FSV  stala  regionálním  centrem  výuky 
a  výzkumu  v  oblasti  ekonomie,  sociologie,  politologie, 
mezinárodních  vztahů,  teritoriálních  studií,  moderních  dějin, 
mediálních  studií  a  žurnalistiky.  Jejím  posláním  je  podpora 
vzdělávání,  kultivace  svobodného  myšlení  a  nezávislého 
akademického  výzkumu.  Skládá  se  z  pěti  institutů  a  několika 
center:

• Institut ekonomických studií,

• Institut komunikačních studií,

• Institut mezinárodních studií,

• Institut politologických studií,

• Institut sociologických studií,

• Centrum jazykové přípravy,

• Centrum vědeckých informací,

• Centrum pro sociální a ekonomické strategie.

FSV působí na  třech  různých místech v Praze. V budově Hollar 
(Smetanovo nábřeží 6) sídlí děkanát FSV a Institut komunikačních 
studií,  v  budově  Opletalova  26  pak  Institut  ekonomických 
studií.  V  areálu  Jinonice*  (U  kříže  661)  jsou  umístěny  Institut 
mezinárodních  studií,  Institut  politologických  studií  a  Institut 
sociologických studií.

*Zhruba do poloviny roku 2023 je areál v Jinonicích v rekonstrukci 
a instituty působí na adrese Pekařská 10 a 16.
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IMS
IMS  byl  založen  v  roce  1994  jako  nejmladší  součást  FSV 
UK.  Současná  struktura  IMS  je  výsledkem  dlouhodobého  a 
cílevědomého formování jeho kmenového oboru teritoriální studia 
(area studies). Tento obor, který je důležitý jak pro akademickou 
sféru,  tak  i  pro  českou  zahraniční  politiku  a  diplomacii,  pak 
samozřejmě také reaguje na jejich měnící se poptávku a potřeby. 
Je  rovněž  v  pozitivním  smyslu  ovlivněna  stoupajícím  zájmem 
studentů po dosud chybějícím oboru.

Pro  absolventy  IMS  je  typické  uvažování  v  souvislostech, 
založené na solidních a komplexních znalostech moderních dějin, 
právně-politického,  ekonomického  a  sociokulturního  vývoje 
teritorií od Severní Ameriky přes Evropu až po celou Eurasii. Díky 
svým  znalostem  i  analyticko-interpretačním  dovednostem  se 
absolventi  IMS velmi dobře uplatňují  v domácích  i  zahraničních 
vládních i nevládních institucích, které se zabývají problematikou 
uvedených teritorií.

IM
S
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Česko-německá studia

O programu
Česko-německá studia jsou interdisciplinární bakalářský studijní 
program  ukotvený  v  kulturních  a  společenských  vědách,  který 
nabízí  Univerzita  Karlova  ve  spolupráci  s  Univerzitou  v  Řezně. 
Nedílnou  součástí  studia  představuje  dvousemestrální  studijní 
pobyt na Univerzitě  v Řezně. Součástí  studia  je  také  tříměsíční 
oborová  praxe,  kterou  lze  absolvovat  rovněž  v  zahraničí. 
Absolventi programu po jeho úspěšném dokončení obdrží diplom 
obou univerzit (tzv. double degree).

Uplatnění
Absolventi  bakalářského  programu  Česko-německá  studia 
mohou  pokračovat  ve  studiu  magisterských  oborů  v  oblasti 
kulturních studií a společenských věd  jak na Univerzitě Karlově 
(např. Teritoriální studia, Německá a středoevropská studia), tak 
na Univerzitě v Řezně nebo na jiných vysokých školách v České 
republice i v zahraničí.

Absolventům  se  nabízí možnost  přímého  profesního  uplatnění 
ve  firemní  sféře,  institucích  a  organizacích,  jakož  i  v  oblasti 
vzdělávání  (především  v  kontextu  česko-německých  vztahů 
a česko-německé či mezinárodní spolupráce).

Důležité kontakty
• Garant programu Česko-německá studia                      

- doc. PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D.: 
tomas.nigrin@fsv.cuni.cz

• Odpovědná osoba na sekretariátu IMS 
- Bc. Jana Poskerová: 
jana.poskerova@fsv.cuni.cz

• Studijní referentka zodpovídající za obor 
Česko-německá studia na fakultní úrovni 
- Ing. Kristýna Trojanová:  
kristyna.trojanova@fsv.cuni.cz

Struktura progamu

CELKOVÉ STUDIJNÍ POVINNOSTI 180 KREDITŮ

Povinné předměty 36 kreditů

Povinně volitelné předměty minimálně: 120 kreditů

Volitelné předměty maximálně: 24 kreditů

Povinné předměty
Celkový počet kreditů: 36

KÓD NÁZEV PŘEDMĚTU
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JTB070 Překlad z češtiny do němčiny I (UR) Nekula ZS 0/2 Zk. 3

JTB071 Překlad z češtiny do němčiny II (UR) Nekula LS 3/3 Zk. 3

JTB072 Praktikum Nekula ZS/LS 0/8 Zk. 20

JTB073 Bakalářský seminář pro česko-
německá studia I

Nigrin ZS 0/2 Zk. 4

JTB074 Bakalářský seminář pro česko-
německá studia II

Nigrin LS 0/2 Zk. 6
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mailto:tomas.nigrin%40fsv.cuni.cz%20?subject=
mailto:jana.poskerova%40fsv.cuni.cz?subject=
mailto:kristyna.trojanova%40fsv.cuni.cz%29?subject=
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Povinně volitelné předměty
Student  je  povinen  splnit  všechny  skupiny  povinně  volitelných 
předmětů,  získání  minimálního  počtu  kreditů  z  každé  skupiny 
je podmínkou k připuštění k SZZk. 

Předměty plněné v průběhu studia na FSV UK

Moduly (student plní pro postup k SZK všechny moduly):

• Jazyk (minimální počet kreditů: 24)

• Politika a dějiny (minimální počet kreditů: 28)

• Právo a hospodářské dějiny 
(minimální počet kreditů: 6)

Speciální skupina v rámci nabídky PV předmětů – Gastdozenten: 

• Minimální počet splněných předmětů: 2 (Kredity za první 
splněný kurz se započítají do PV skupiny Jazyk. Druhý 
splněný  kurz  se  započítá  do  skupiny  Politika 
a dějiny. Všechny další  splněné kurzy v  této skupině 
budou spadat do skupiny volitelných předmětů.

Předměty plněné v rámci zahraničního výjezdu na UR 

Moduly (student plní pro postup k SZK všechny moduly):

• Jazykověda (minimální počet kreditů: 18)

• Literární věda (minimální počet kreditů: 18)

• Vědy o kultuře (minimální počet kreditů: 18)

Více informací a jednotlivé kurzy a moduly naleznete v Karolince. 

Prerekvizity, korekvizity, záměnnosti a neslučitelnosti k povinným předmětům:

 NÁZEV PŘEDMĚTU PREREKVIZITY

JTB070 Překlad z češtiny do němčiny I (UR) JLB013 JLB014 JLB053 JLB054 JTB016 
JTB026 JTB132 JTB223 JTB308

JTB073 Bakalářský seminář pro česko-
německá studia I

JTB001 JTB016 JTB026

JTB074 Bakalářský seminář pro česko-
německá studia II

JLB013 JLB014 JLB053 JLB054 JTB073 
JTB132 JTB223 JTB308

Praktikum

Praxe  představuje  výraznou  přidanou  hodnotu  studijního  programu  Česko-německá  studia. 
Studenti  mohou  v  rámci  kontingentu  420 hodin  v  rámci  pracovní  stáže  navštívit  jednu  či  více 
institucí.  Ve  výsledku  tak  získají  představu  o  stávajícím  pracovním  trhu,  jeho  potřebách  a  svých 
představách. Zároveň již mají po absolvování praktika za sebou první rozsáhlejší oborově spjatou 
pracovní  zkušenost.  Některá  praktika  mohou  být  zaměstnavateli  finančně  honorována  či  lze 
za  určitých  podmínek  na  zahraniční  praktika  čerpat  stipendijní  podporu,  například  ERASMUS 
practical placement, či lze po dohodě s garantem požádat o účelové stipendium.

Praktikum,  praxe  či  stáž  jsou  povinnou  součástí  studijního  programu  česko-německá  studia. 
Studenti  jsou  povinni  absolvovat  stáž  v minimálním úhrnu  trvání  420  hodin  v  průběhu  jednoho 
kalendářního  roku. Praxi  si  shání  studenti  sami, UK FSV poskytne  v případě potřeby doporučení 
apod. Praxi musí PŘED nástupem odsouhlasit garant a praxe musí probíhat v německém jazykově-
pracovním prostředí (ovšem ne nutně v SRN). Na konci praxe před uznáním jejího splnění odevzdá 

student zprávu o své činnosti. Jaký je tedy postup při shánění praxe?

1. Hledání - V této fázi leží iniciativa především na studentovi, garant ČNS může pomoci 
radou, příp. doporučením;

2.  Schválení praxe - Je třeba předložit žádost o schválení praxe (k dispozici zde) a předložit 
jej garantovi PŘED nástupem do praxe;

3. Po skončení praxe - Před zápisem splnění předmětu do SIS UK je třeba předložit zprávu 
z praxe podepsanou subjektem, u kterého byla vykonávána.

Další ustanovení: V zásadě je možné praxi rozdělit mezi více subjektů. Pro každý z nich je ale třeba 
vyplnit  formulář,  respektive  i  závěrečnou  zprávu.  Závěrečná  zpráva  se  píše  volnou  formou  cca 
v rozsahu jedné strany A4. Celkový součet hodin musí dosáhnout počtu 420.

https://karolinka.fsv.cuni.cz/KFSV-1412.html
https://ims.fsv.cuni.cz/studium/bakalarske-programy/cesko-nemecka-studia-cns-prezencni-studium/dokumenty-ke-studiu
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Standardní  studijní  pobyty,  stáže  a  kreditová  mobilita  ERASMUS  vycházejí  ze  smluv,  které 
se zahraničními partnery v Evropě uzavírají  IMS nebo FSV. Základní  instrukce a podnět vycházejí 
každý rok z Oddělení zahraničích styků (OZS), na jejich základě pak IMS organizuje v prvním čtvrtletí 
výběrová řízení, jejichž termín a organizace jsou definovány zvláštní vyhláškou. Základní informace 
jsou k dispozici na webu OZS, resp. budou upřesněny již zmíněnou vyhláškou. Kontaktní osobou pro 
vyjíždějící studenty na OZS je Ing. Radek Kovács (outgoing@fsv.cuni.cz). 

Více informací naleznete zde.

Mezifakultní dohody
FSV UK nabízí svým studentům také výměnné zahraniční pobyty na základě mezifakultních dohod, 
tj.  smluv uzavřených přímo mezi FSV UK a  zahraniční univerzitou. Mezifakultní dohody spravuje 
Oddělení zahraničních styků FSV UK.

Více informací naleznete zde.

Meziuniverzitní dohody
Univerzita  Karlova  nabízí  svým  studentům  také  výměnné  zahraniční  pobyty  na  základě 
meziuniverzitních  dohod,  tj.  smluv  uzavřených  přímo  mezi  Univerzitou  Karlovou  a  zahraniční 
univerzitou. Meziuniverzitní dohody spravuje Odbor zahraničních vztahů RUK.

Více informací naleznete zde.

Další mobility zajímavé pro ČNS
AKTION Česká Republika – Rakousko

AKTION Česká republika – Rakousko je program pro podporu bilaterální spolupráce ve vzdělávání 
a  vědě  prostřednictvím  stipendií  a  programů  spolupráce  a  byl  zřízen  v  roce 1992  jako  společný 
program ministerstev školství obou zemí.

O stipendia programu AKTION ke studijním či výzkumným pobytům v Rakousku, a to na státních 
univerzitách, odborných vysokých školách a na akreditovaných soukromých univerzitách se mohou 
ucházet občané Evropské unie, Evropského hospodářského prostoru a Švýcarska, kteří jsou zapsáni 
k řádnému studiu v magisterském nebo doktorském studijním programu.

Podrobnější  informace  o  programu AKTION naleznete  na webových  stránkách Domu  zahraniční 
spolupráce.

DAAD (Německá akademická výměnná služba)

DAAD  je  jednou  z  největších  organizací  na  světě  zabývající  se  výměnou  pracovníků  na  poli 
vědy. Organizace byla  založena v  roce 1925 a hlavní  sídlo má v německém Bonnu. Práce DAAD 
je financována z prostředků ministerstva zahraničí Německa, Spolkového ministerstva pro vzdělání 
a výzkum a fondů EU.

Internacionalizace

Povinný výjezd na Univerzitu v Řezně
Studijní program předpokládá roční výjezd na Univerzitu v Řezně (UR). Student si zvolí, zda vyjede 
na UR v průběhu svého druhého či třetího roku studia. Výjezd v druhém roce studia je vhodný pro 
studenty  s  vyšší  znalostí  němčiny,  zároveň při  něm nedochází  ke  kumulaci  zkouškového období 
v Řezně a odevzdání prací pro státní závěrečnou zkoušku,  jako  je tomu u výjezdu ve třetím roce. 
O  záměru  vyjet  na UR  v  nadcházejícím akademickém  roce  informuje  student  garanta  programu 
v lednu předcházejícím výjezdu. (V této době je možné se přihlásit o stipendium ERASMUS. Přihlášení 
probíhá standardními celofakultními kanály a řídí se pokyny děkanátu.)

Seznam studentů vyjíždějících na UR předá garant programu koordinátorovi na Bohemicu UR, který 
bude studenty  instruovat dále v otázce zápisu do studia na UR a otázce ubytování. UR rezervuje 
pro studenty ČNS tři místa na kolejích, která budou přidělena studentům s nejlepším prospěchem. 
Bohužel není možné s ohledem na omezenou kapacitu kolejí v Řezně zajistit více míst. Nicméně 
v  Řezně  fungují  také  soukromé  koleje,  které  je  vhodná  kontaktovat  s  dotazem  na  ubytování 
již  na přelomu dubna a  května před  výjezdem. Dále  řada  studentů  využívá  v Německu běžného 
sdíleného bydlení - Wohnungsgemeinschaft, WG.

Informace k ubytování doporučujeme hledat na níže uvedených odkazech:

https://www.uni-regensburg.de/international/incomings/austausch/unterkunft/index.html 

https://stwno.de/de/wohnen/wohnanlagen-rgbg

https://www.wg-gesucht.de/ 

https://www.ebay-kleinanzeigen.de

Bezodkladně po návratu ze studijního pobytu je nutné předložit vyplněný Protokol o splnění studijních 
povinností.  U povinných a povinně volitelných předmětů plněných v rámci modulů je třeba zapsat 
kódy a kredity dle Karolinky. U ostatních předmětů, které spadají do kategorie volitelných, je třeba 
doplnit kromě německého také anglický a český název kurzu. Uznané kreditní ohodnocení odpovídá 
UR. Známky je nutné přepočítat na základě převodní tabulky (viz níže).

Erasmus+
Erasmus+  je  program  Evropské  unie  podporující  zahraniční  mobilitu  vysokoškolských  studentů 
a  spolupráci  ve vysokoškolském vzdělávání  v Evropě,  který běží  v Evropské unii  od poloviny 80. 
let  a  stal  se  její  vlajkovou  lodí.  Výměny  probíhají  na  základě  bilaterálních  dohod,  podepsaných 
mezi domácí univerzity a partnerskými institucemi. Finanční podporu poskytuje MŠMT ČR a hlavní 
kancelář LLP Erasmus+ v Bruselu prostřednictvím RUK.

mailto:outgoing%40fsv.cuni.cz?subject=
https://ims.fsv.cuni.cz/studium/internacionalizace-ims-studium-v-zahranici/erasmus-aktualni-informace-o-studiu-v-zahranici
https://ims.fsv.cuni.cz/studium/internacionalizace-ims-studium-v-zahranici/mezifakultni-dohody
https://ims.fsv.cuni.cz/studium/internacionalizace-ims-studium-v-zahranici/meziuniverzitni-dohody
https://www.dzs.cz/program/aktion-ceska-republika-rakousko/projekty-granty
https://www.uni-regensburg.de/international/incomings/austausch/unterkunft/index.html 
https://stwno.de/de/wohnen/wohnanlagen-rgbg
https://www.wg-gesucht.de/ 
https://www.ebay-kleinanzeigen.de
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Uchazečům z České republiky je každoročně uděleno kolem 150 
stipendií.

O  stipendium  mohou  žádat  jak  studenti  bakalářských, 
magisterských, tak i doktorských studijních programů.

Podrobnější  informace  ke  stipendijním  programům  nabízeným 
pro Českou republiku lze nalézt na webových stránkách DAAD.

Česko-bavorská vysokoškolská agentura

Česko-bavorská  vysokoškolská  agentura  (Bayerisch-
Tschechische  Hochschulagentur,  BTHA)  je  projekt  koncipovaný 
do roku 2020, zahájený v roce 2016 na základě rozvojové zprávy 
pro česko-bavorské příhraničí z prostředků Ministerstva financí, 
regionálního rozvoje a vlasti Svobodného státu Bavorsko.

Programy  finanční  podpory  BTHA  poskytují  široké  možnosti 
od  stipendií  na  studijní  pobyty,  jazykové  kurzy,  letní  a  zimní 
školy  v  obou  zemích  přes  příspěvky  na  stáže,  zahraniční  cesty 
a exkurze, granty pro bilaterální akademické projekty a konference 
nebo  společnou  přípravu  projektů  až  po  výzkumná  konsorcia 
univerzit  a vysokých škol  v Bavorsku a České  republice. Kromě 
finanční podpory agentura nabízí také zprostředkování kontaktů 
a  poradenství  pro  studenty,  pedagogy,  vědecké  pracovníky 
a vedení českých a bavorských vysokých škol a vědeckých ústavů.

Vyučující  a  vědci  z  bavorských  veřejných  vysokých  škol mohou 
žádat  o  příspěvek  na mobilitu  pro  české  a  bavorské  studenty, 
pedagogy a vědce do Bavorska a České republiky.

Žádatelem  musí  být  vědec  či  pedagog  některé  z  bavorských 
veřejných  vysokých  škol.  V  případě  přiznání  podpory  budou 
finanční prostředky převedeny na ekonomické oddělení žádající 
bavorské vysoké školy.

Žádosti  se  podávají  průběžně  až  do  vyčerpání  finančních 
prostředků. Maximální výše příspěvku dosahuje 1.000 €.

Pro  více  informací  navštivte  webové  stránky  Česko-bavorské 
vysokoškolské agentury.

Česko-německý fond budoucnosti

Česko-německý  fond  budoucnosti  (Deutsch-Tschechischer 
Zukunftsfonds) podporuje a prohlubuje spolupráci mezi Českem 

a Německem a zaměřuje se na vzájemné porozumění skrze společné dějiny a kulturu.

Nabídka  stipendií  se  týká  studentů,  kteří  chtějí  v  rámci  studia  absolvovat  jedno-  anebo 
dvousemestrální studijní pobyty (začínající zimním semestrem). Stipendium se neuděluje těm, kteří 
v Německu právě absolvovali jiný studijní pobyt. Kromě toho je vyloučena dvojí stipendijní podpora, 
tj. současné pobírání dalšího stipendia.

O stipendium se mohou ucházet studenti všech úrovní studia humanitních a společenskovědných 
oborů. V současné době činí výše stipendia ČNFB pro studenty bakalářských oborů 650 EUR a pro 
studenty magisterských oborů a doktorandy 800 EUR měsíčně.

Pobyt v zahraničí slouží k získání, či prohloubení znalosti  jazyka a kultury sousední země. Kromě 
toho mají studující získat náhled do akademického života hostitelské země a aktivně se účastnit 
vědecké  výměny,  proto  mají  stipendisté  a  stipendistky  během  svého  pobytu  za  úkol  pracovat 
na konkrétním projektu s česko-německou tematikou a na toto téma napsat referát (může se také 
jednat o diplomovou či doktorskou práci, kterou je poté třeba předložit).

Na  každý  akademický  rok  je  vypsán  určitý  počet  stipendijních  míst,  na  která  se  uchazeči  hlásí 
v průběhu ledna. Stipendisté budou vybráni nezávislou komisí, která je složena ze čtyř členů.

Informace pro žadatele naleznete na webových stránkách Fondu budoucnosti.

Kontakt na UK naleznete zde. 

 

Další možnosti zahraničních výjezdů naleznete zde.

https://www.daad.cz/cs/
https://www.btha.cz/cs/
https://www.fondbudoucnosti.cz/
https://cuni.cz/uk-3446.html
https://ims.fsv.cuni.cz/studium/internacionalizace-ims-studium-v-zahranici/dalsi-moznosti-mobility
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Státní závěrečná zkouška

Bakalářská práce a Hausarbeit
Studenti navštěvují bakalářský seminář pro česko-německá studia buď ve druhém ročníku, pokud 
plánují na UR vyjet ve třetím ročníku, nebo ve třetím ročníku, pokud vyjeli ve druhém ročníku na UR. 
Do semináře vstupují bez tématu a veškeré kroky vedoucí k výběru tématu a nalezení vedoucího 
práce jsou činěny v rámci semináře. Na konci prvního semestru bakalářského semináře pro česko-
německá studia studenti odevzdávají projekt bakalářské práce. Na konci druhého semestru studenti 
odevzdávají buď 20-ti stránkovou „předbakalářskou práci“ či hotovou bakalářskou práci.

Témata domácích prací  (Hausarbeit) si studenti volí sami a předkládají návrhy témat a začlenění 
do modulů garantovi programu ke schválení dle pokynů níže. Bakalářská práce a domácí práce musí 
být začleněny každá do jiného modulu (jazykověda, literární věda, vědy o kultuře, politika a dějiny, 
právo a hospodářské dějiny.) Domácí  práce má určeného konzultanta  z  IMS,  který  je  studentovi 
k dispozici především ve formálních otázkách. Bakalářskou práci není možné psát v rámci modulu 
Literární věda.

Písemné práce jsou závaznými a předepsanými součástmi SZZk na programu ČNS. Každý student 
odevzdá kromě bakalářské práce tři písemné práce v rozsahu 20 až 25 stran (počítáno na 1.800 
znaků  na  stránku  –  počítá  se  pouze  čistý  text  bez  obsahu,  abstraktu,  poznámkového  aparátu 
a bibliografie). Termín pro odevzdání těchto prací je totožný s termínem pro odevzdání bakalářské 
práce.

Písemné práce musí vykazovat všechny rysy a náležitosti bakalářské práce (tedy  odborné 
zpracování  tématu  s  dostatečným  poznámkovým  aparátem,  šíře  využití  zdrojů  a  literatury, 
zhodnocení pramenů a literatury, cizojazyčné summary atp.). Práce musí být napsané v německém 
jazyce.

Student si vybere téma s ohledem na těžiště studijních zájmů a přidělení bakalářské práce do modulu. 
Dále odešle na adresu tomas.nigrin@fsv.cuni.cz formulář a popis jednotlivých prací ke schválení. 
Pokud bude téma schváleno, bude mu zároveň přidělen konzultant, se kterým bude moci student 
svou práci zkonzultovat. Témata a obsah všech prací je třeba odesílat současně, nikoliv po částech. 
Jejich schvalování bude probíhat průběžně, ale může trvat až 30 dnů. Ideální čas pro zaslání návrhů 
témat je do poloviny listopadu.

V případě potřeby větších změn v některé z prací student odešle novou žádost (pouze dané práce) 
na adresu tomas.nigrin@fsv.cuni.cz ke znovu schválení a změně.

Není možné, aby některou z prací vedl externista. Práce mohou vést pouze pracovníci IMS nebo UR.

Doporučujeme  vypracování  alespoň  některých  písemných  prací  v  rámci  tzv.  Hauptseminare 
na Univerzitě v Řezně, kde je součástí ukončení předmětu odevzdání tzv. Hausarbeit.

Žádost o schválení témat písemných prací naleznete zde.

Průběh státní závěrečné zkoušky
Státní závěrečná zkouška se skládá ze čtyř částí:

• Obhajoba bakalářské práce

• 3x obhajoba tzv. Hausarbeit

Celá zkouška trvá přibližně 45 až 55 minut. Při každé obhajobě student představí svoji práci, vypořádá 
se s posudky (u Bc. práce se dvěma, u tzv. Hausarbeit s jedním) a zodpoví dodatečné otázky komise.  
Začíná se vždy obhajobou bakalářské práce, pořadí ostatních prací si může zpravidla student zvolit. 

Termíny  pro  konání  státních  závěrečných  zkoušek  se  řídí  Harmonogramem  akademického  roku 
FSV UK a  v  každém akademickém  roce probíhají  tři  řádné  zkouškové  termíny:  v  lednu,  v  červnu  
a v září. Termíny pro odevzdání hotových prací a přihlášku ke státní závěrečné zkoušce stanovuje 
také Harmonogram akademického roku.

“Kam dál”
Studijní  program  Česko-německá  studia  otevírá  další  cestu  k  dalšímu  studiu  v  navazujícím 
magisterském studiu. Zhruba polovina absolventů pokračuje ve studiu v České republice, především 
na Fakultě sociálních věd UK, případně například na Vysoké škole ekonomické. Atraktivní je kombinace 
ČNS s Německými a středoevropskými studiemi na IMS FSV UK, v jejichž rámci je možné získat kromě 
českého  také polský magisterský  titul. Díky  bakalářskému diplomu  z Univerzity  v Řezně mohou 
absolventi  bez  problémů  a  dodatečných  jazykových  zkoušek  pokračovat  ve  studiu  ve  Spolkové 
republice Německo. Řada studentů pokračuje ve studiu v Řezně, například v programu Ost-West 
Studien.

mailto:tomas.nigrin%40fsv.cuni.cz?subject=
mailto:tomas.nigrin%40fsv.cuni.cz?subject=
https://ims.fsv.cuni.cz/studium/bakalarske-programy/cesko-nemecka-studia-cns-prezencni-studium/dokumenty-ke-studiu
https://fsv.cuni.cz/studium/prava-povinnosti-studenta/harmonogram-akademickeho-roku
https://fsv.cuni.cz/studium/prava-povinnosti-studenta/harmonogram-akademickeho-roku
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Studentská samospráva IMS
SIMS je neformální sdružení volených studentů IMS, jehož úkolem 
je  řešit  problémy  studentů,  de  facto  překlenout  pomyslnou 
propast mezi nimi a vyučujícími. Zástupci samosprávy mají právo 
účastnit  se  schůzí  vedení  institutu,  kde nejen  získají  informace 
o  veškerém  dění  na  IMS,  ale  mohou  také  vyjádřit  svůj  názor 
a  informovat  vedení  o  přáních  a  připomínkách  studentů.  Další 
činnost  SIMSu  spočívá  v  organizaci  tradičních  společenských 
a vzdělávacích akcí (nejen) pro studenty IMS. Mezi tyto akce patří 
například welcome party,  vánoční  večírek,  tradiční pivní  seance 
s  učiteli,  souboj  ročníků,  karaoke  party,  přednášky  k  aktuálním 
tématům, snídaně se známou osobností,  informační přednášky 
o  Erasmu  a  dalších  studijních  výměnných  dohodách  nebo 
seznamovák pro první ročníky bakaláře.

Volby do SIMSu se pořádají na začátku každého zimního 
semestru napříč ročníky. Zvolení zástupci následně volí předsedu 
celé samosprávy. Obecným požadavkem kladeným na kandidáty 
je motivace měnit věci, ochota komunikovat a pomáhat ostatním, 
chuť organizovat. Nabízíme možnost seberealizace díky širokém 
záběru  kulturních  i  společensko-poznávacích  akcí,  na  kterých 
se může zvolený “SIMSák” podílet, zkoušku vlastních schopností 
a dovedností a příjemný, za stejné lano tahající, kolektiv.

SIMS je členským spolkem Studentské unie UK a Studentských 
akcí FSV UK, kde pomáhá s  realizací akcí pro všechny studenty 
FSV UK.

Samosprávu můžete sledovat na Facebooku nebo na Instagramu.  
Máte-li jakékoli dotazy, neváhejte spolek kontaktovat e-mailem 
na adrese sims@fsv.cuni.cz.

SI
M

S

https://www.facebook.com/StudentskaSamospravaIMS/
https://www.instagram.com/simsgramy/?hl=cs
mailto:sims%40fsv.cuni.cz?subject=
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Alumni
Institut  mezinárodních  studií  se  snaží  budovat  a  udržovat 
komunitu  absolventů  a  každoročně  pro  ně  pořádá  již  tradiční 
setkání  v  Grébovce  (Havlíčkových  sadech).  Fotky  z  těchto  akcí 
si můžete prohlédnout zde.

Pro  více  informací  neváhejte  kontaktovat  Bc.  Janu  Poskerovou 
zodpovědnou  za  iniciativu Alumni  IMS  FSV UK  prostřednictvím 
e-mailu  jana.poskerova@fsv.cuni.cz,  nebo  se  připojte 
k facebookové skupině Alumni IMS FSV UK a uchovejte si aktivní 
kontakt se svojí Alma mater a ostatními absolventy.

AL
UM

N
I

https://ims.fsv.cuni.cz/institut/alumni/fotogalerie-alumni-setkani
mailto:jana.poskerova%40fsv.cuni.cz?subject=
https://www.facebook.com/groups/334367483418020/
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