
Doplňující vyhláška garanta oboru Česko-německá studia (CNS) k zahájení LS 2010 

 
Body této vyhlášky doplňují Vyhlášku garanta oboru CNS vydanou k zahájení ZS 2009/2010 

dne 21. září 2009 (http://ims.fsv.cuni.cz/pub/11_CNS/090922_vyhlaskaCNS2009.doc). 
 

I. Obecné: 
Předměty CNS mají vzhledem ke specifickému kreditnímu ohodnocení a ukončení ve většině 

případů kód začínající JMBZ. Předměty pod těmito kódy (kromě IMS) nejsou většinou k 
nalezení v elektronickém rozvrhu přímo a je nutné je hledat pod kmenovými předměty, resp. 

jejich kódy (proklik z předmětu s kódem JMBZ do sylabu, následně proklik na „předmět 
zajištěn“). Tak je možné nalézt rozvrh i kód kmenového předmětu.  

 
Do elektronického (i papírového) indexu se zapisují předměty s kódem JMBZ, nikoliv 

kmenové předměty s jiným kódem.  

 

II. 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 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 nová aplikace NG rozvrh. Aby bylo přihlášení do satelitních seminářů 

technicky možné, je třeba si v SISu zapsat i předmět JMB009. U tohoto předmětu si tedy 

mimořádně studenti CNS v SISu zapíší kurzy JMB009 i JMBZ230. Po rozdělení do 

satelitních seminářů budou z kurzu JMB009 bez postihu automaticky vyškrtnuti.  
 

2. Seminář zu den aktuellen Fragen: 
Přihlášení do semináře probíhá prostřednictvím SISu – kapacita semináře je omezena. Limit 

pro CNS je 10 osob. 
 

3. Deutsch IV 
KJP nabízí pro studenty CNS výuku jazyků v budově Jinonice – Dr. Křenková (čtvrtek 

odpoledne) – nebo v budově Hollar – mgr. Votavová (pondělí dopoledne). Vzhledem 
k nerovnoměrnému vytížení kurzů KJP po dohodě s koordinátorem oboru doporučuje 

studentům CNS navštěvovat kurzy mgr. Votavové v budově Hollar. Dále nebude KJP 
povolovat „přestupy“ studentů, kteří v ZS 2009/2010 navštěvovali výuku mgr. Votavové jako 

Deutsch III., do výuky Dr. Křenkové v LS 2010 vedené jako Deutsch IV. „Přestupy“ opačným 
směrem budou umožněny.  

 
III. Změna modulového rozdělení 

S platností od AR 2010/2011 NEBUDE nadále uznáván předmět JMBZ261 Deutsche 
Fachtexte – lesen, verstehen, diskutieren do modulu Jazykověda/Literární věda. 
 

V Praze, dne 10. února 2010   v.z. prof. Dr. Jiřího Peška PhDr. Tomáš Nigrin 
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