
 

 

Doplňující vyhláška garanta oboru Česko-německá studia (CNS) k zahájení LS 2011 

 
Body této vyhlášky doplňují Vyhlášku garanta oboru CNS vydanou k zahájení ZS 2010/2011 

(https://docs.google.com/document/edit?id=1uLa7vu0w537KSb5PzCxTuDqUQQMT7IlC3-
6K0RVbWhs&hl=en&authkey=CLSf3sgI). 

 

I. Garant oboru 
Po dobu trvání LS 2011 je dočasně pověřen funkcí garanta oboru CNS doc. PhDr. Jiří Vykoukal, Csc. 

Veškerá agenda běží jako dříve přes T. Nigrina (nigrin@fsv.cuni.cz). 

 
II. Obecné: 

Tato vyhláška doplňuje a specifikuje ustanovení vyhlášku ředitele IMS k zahájení LS 2011 (k na 
lezení: http://ims.fsv.cuni.cz/index.php?module=cms&action=page&id_page=58&lng=cs_CZ. 

 

III. Výuka 
 
1. Německé dějiny: 

Předmět JMBZ230 Německé dějiny je zajišťován předmětem JMB009 Dějiny německy mluvících zemí. 
Tento předmět je vyučován v rozsahu 4/2. Rozdělení do satelitních seminářů probíhá dle ustanovení a 

termínů Vyhlášky ředitele IMS k zahájení LS 2010 (Vyhláška ředitele). Platí stejný postup i termíny 
v této vyhlášce uvedené. Pro přihlašování do satelitních seminářů bude využita aplikace NG rozvrh.  

 

Studenti, kteří v AR 2009/2010 úspěšně absolvovali satelitní seminář k Dějinám německy mluvících 
zemí (Německým dějinám) a neuspěli u souborné zkoušky, již nemusí satelitní seminář absolvovat 

znovu. Předmět si znovu zapíší a dostaví se na přednášky a soubornou zkoušku. 

 
Na studenty CNS se nevztahuje ustanovení vyhlášky ředitele IMS o povinné 20-ti stránkové seminární 

práci. Tuto práci studenti CNS nepíší. 
 

2. Seminář zu den aktuellen Fragen: 

Přihlášení do semináře probíhá prostřednictvím SISu – kapacita semináře je omezena. V LS 2011 
budou z kapacitních důvodů otevřeny dva paralelní semináře - vedoucí Nigrin a Mynaříková. Limit 

pro CNS na každý ze seminářů je 8 osob. 

 

IV. SZZk 
Studenti, kteří chtějí zakončit studium po LS 2011 SZZk, postupují při odevzdávání prací dle 
harmonogramu UK FSV. Bakalářská, stejně jako tři písemné práce musí být odevzdány v řádném 

termínu. 

 
Pro tři písemné práce, které se odevzdávají v rámci SZZk, platí stejná formální pravidla jako pro 

bakalářskou práci. Na práci není (na rozdíl od bakalářské práce) uveden vedoucí práce, který byl 

přidělen po schválení mailem. 
 

Výjimka se vztahuje pouze na uzavírání indexů. Ty budou uzavírány na přelomu července a srpna 
2011 termín bude oznámen na konci května 2011. 

 

 
 

V Praze, dne 18. února 2010  v.z. doc. Dr. Jiřího Vykoukala PhDr. Tomáš Nigrin, PhD. 
 


